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Lepelaars. Foto: J. van Wetten
Nederland vormt het meest noordelijke broedgebied van de lepelaar.
Het Europese deel van de trekroute van de Nederlandse lepelaars van
en naar hun overwinteringsgebieden in West-Afrika loopt over Frankrijk
en Spanje. De geïsoleerde ligging ten opzichte van andere Europese
broedgebieden en de grote afstand tot de overwinteringsgebieden
maken de Nederlandse populatie kwetsbaar. Het voortbestaan van de
Nederlandse populatie is in hoge mate afhankelijk van de aanwezigheid
van voldoende, geschikte pleisterplaatsen op de trekroute in Frankrijk
en Spanje en van een goede kwaliteit van de habitats in West-Afrika
(o.a. Mauretanië en Senegal). Dit illustreert de noodzaak van
samenwerking op het gebied van natuurbescherming in Europees
verband èn in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.
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STAATSSKCRKTARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBKHKKR h N VISSKRIJ

Voorwoord

Het natuurbeleid van de Europese Gemeenschap is sterk in
ontwikkeling. Dit geldt in het bijzonder voor de instrumenten en
de fondsen op dit vlak. De EG-Habitatrichtlljn en de Regeling
Communautaire Acties voor de Natuur zijn sprekende voorbeelden.
Er blijkt behoefte te bestaan aan een naslagwerk dat inzicht
geeft in de voor velen nog relatief onbekende wereld van Europese
organisaties, instrumenten en fondsen op het gebied van het
EG-natuurbeleid en aanverwante beleidsterreinen. Dit is de reden
waarom ik het adviesbureau Advice and Investigation for
Development and Environment opdracht heb gegeven het voorliggende
rapport samen te stellen.
Het rapport is nadrukkelijk bedoeld als een praktische
handleiding en geeft als zodanig geen standpunten van de
Nederlandse regering weer. Vel schetst de handleiding wegen voor
de toekomstige ontwikkeling van het EG-natuurbeleid.
Het Natuurbeleidsplan en de Meerjarenprogramma's Natuur en
Landschap kunnen, mijns inziens, daaraan belangrijke bijdragen
vormen. Er dient op dit vlak nog veel werk te worden verzet;
de toestand van de Europese natuur is zeer zorgwekkend.
De bescherming van de Europese natuur is een zaak van ons allen.
Ik hoop dat dit rapport zal bijdragen tot een goed inzicht in het
Europees natuurbeleid en - daarmee - aan de bescherming van het
natuurlijk erfgoed van Europa.

i\)Qju
J.D. Gabor

VOORWOORD VAN DE AUTEUR
Een handleiding over het Europees natuurbeleid dient objectief te zijn. Dit is in
het bijgaande overzicht van de EG-instellingen en wetgeving en fondsen voor
natuurbescherming dan ook zoveel mogelijk nagestreefd. Maar bij een
beschouwing van de toestand van de natuur en met name de van de
toekomstperspectieven ervan ontkomt men niet aan een persoonlijke visie. Dit
is welhaast een natuurlijk gegeven en onderstreept het belang van
samenwerking tussen verschillende personen, organisaties en instellingen. In
dit rapport geventileerde meningen komen geheel voor de
verantwoordelijkheid van de auteur.
Dit rapport pretendeert geen volledigheid. Ontwikkelingen op het beschreven
vlak gaan snel. Commentaar en suggesties voor verbetering zijn van harte
welkom.
Graag wil ik dhr. Mike van der Linden, mw. Marieke van der Linden en
mw. Sabine Maresch bedanken voor hun ondersteunende activiteiten en
dhr. drs. A.R. Wolters {Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) voor zijn vele
raadgevingen en commentaar.
In de hoop dat dit overzicht een nuttige wegwijzer mag zijn voor hen die zich
daadwerkelijk voor natuurbescherming in willen zetten,
Bart Romijn
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DEEL A
INLEIDING

1

INLEIDING

1.1

Waarom een handleiding?

In de regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan1 worden internationale aspecten
van het natuurbeleid nadrukkelijk aan de orde gesteld. De Europese
Gemeenschap wordt aangeduid als belangrijk gremium waarbinnen
internationale samenwerking op het vlak van natuurbeleid kan plaatsvinden en
in toenemende mate ook al plaatsvindt. De EG kent een specifiek beleid voor
natuur, met inbegrip van regelgeving en fondsen.
Ook voor integratie van ecologische aspecten in het buitenlandse beleid van
Nederland is de EG een belangrijk kader, daar het beleid voor vele sectoren,
die met gebruik en kwaliteit van land te maken hebben, mede op Gemeenschappelijk niveau worden bepaald. Met name is dit het geval bij de landbouw
(en bosbouw en visserijbeleid), maar tevens in o.a. het algemene milieubeleid,
het regionale beleid, onderzoek en ontwikkelingssamenwerking.
Het Europese natuurbeleid is niet alleen een zaak van regeringen en de
instellingen van de EG zelf. Ook het praktische uitvoerings-aspect,
voorlichting en inbreng door particuliere instellingen, en daarmee tevens het
maatschappelijke draagvlak moeten een plaats krijgen.
Bij beleidsmakers, wetenschappelijke instellingen, natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven bestaat een duidelijke behoefte aan een beter
inzicht in het functioneren van (het natuurbeleid van) de Europese
Gemeenschap. Dit blijkt in de praktijk, getuige veelvuldige verzoeken om
informatie die bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna), de Europese Commissie en bij
Nederlandse leden van het Europees Parlement binnenkomen.
Het is daarom nuttig om een handzaam overzicht samen te stellen van
activiteiten, regelgeving en fondsen inzake aan natuur en landschap
gerelateerd beleid. Een korte inleiding over het functioneren van de EGinstellingen is daarbij noodzakelijk.
In deze "handleiding voor het EG-natuurbeleid" wordt naast een feitelijk
overzicht een korte beschouwing gegeven over de status van de Europese
natuur, een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van het EG-natuurbeleid en
een toekomst-perspectief van dit beleid.
Het ligt in het voornemen deze als vraagbaak bedoelde handleiding regelmatig
naar de actuele stand van zaken bij te werken.

Tweede Kamer, 1989-1990, 21149, nrs. 2-3
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1.2

Natuurbeleidsplan en de EG

De Nederlandse voornemens met betrekking tot natuurbeleid staan
beschreven in de regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan. De uitvoering hiervan
wordt beschreven in het meerjarenprogramma Natuur en Landschap, dat ieder
jaar in samenhang met de Rijksbegroting wordt uitgebracht. Het huidige Meerjarenprogramma beslaat de periode 1991 - 1995.
Hoofddoelstelling van de Nederlandse overheid ten aanzien van het natuur- en
landschapsbeleid is duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke waarden.
Evenzeer als in het nationale beleid, wordt in het internationale beleid gekozen
voor het bevorderen van duurzaamheid van natuur en landschap en een
duurzame ontwikkeling van maatschappelijke sectoren. Als belangrijke
voorwaarde hiervoor wordt geacht het behoud van essentiële ecologische
processen, instandhouding van genetische diversiteit en een verstandig
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, soorten en systemen. Nederland
onderschrijft hiermee de hoofdlijnen van de "World Conservation Strategy" en
van "Our Common Future". De World Conservation Strategy is door de
Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en de Natuurlijke
Hulpbronnen, IUCN, in samenwerking met het Milieuprogramma van de
Verenigde Naties (UNEP) en het Wereldnatuurfonds (WWF) in 1980
uitgebracht en wordt thans herzien. Our Common Future is in 1987, onder
auspiciën van de Verenigde Naties, gepubliceerd door de World Commission
on Environment and Development, de zgn. Commissie Brundtland.
De Nederlandse regering wil haar internationale natuurbeleid via twee
hoofdlijnen gestalte geven. In de eerste plaats via internationale
samenwerking op het gebied van het natuurbeleid zelf. In de tweede plaats
wordt de weg gevolgd van integratie van de ecologie in ander relevant
buitenlands beleid.
In Europees verband zal voor Nederland de Europese Gemeenschap één van
de belangrijkste kaders vormen voor samenwerking op het vlak van het
natuurbeleid. Met name is voorgenomen de volgende ontwikkelingen te
stimuleren:
bevordering van een samenhangend Europees netwerk van belangrijke
ecosystemen, oftewel de realisering van een Europese Ecologische
Hoofdstructuur;
een consistente regelgeving op het vlak van de soorten- en
gebiedsbescherming.
Als speciaal aandachtsveld in EG-kader noemt Nederland de natuur- en
landschapswaarden van de Europese kustzone en het in samenwerking met
de Europese Commissie voorbereiden van een technisch verdrag, beheersplan
en actieplan voor de bescherming van trekvogels in de West-Palearctische
trekroute. Belangrijk Nederlands streefpunt voor integratie van het
internationale natuurbeleid betreft o.a. ecologische verbreding van de
doelstellingen van het EG-landbouwbeleid. Ook versterking van de
ecologische component bij de ontwikkelingssamenwerking, zoals via het
Europese Ontwikkelingsfonds, en het meewegen van ecologische aspecten bij
plan- en besluitvorming bij handel en toerisme zullen aandacht krijgen.
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In het Meerjarenprogramma Natuur en Landschap 1992 - 1996 zal een
verdere uitwerking worden gegeven aan de Nederlandse inbreng in EGverband.
Voorts acht Nederland een nauwe samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en de Raad van Europa van belang.
De Raad van Europa streeft ernaar vreedzame samenwerking te bevorderen
tussen Europese landen. Er zijn 25 Europese landen bij aangesloten,
waaronder alle 12 EG-lidstaten. De Raad van Europa, niet te verwarren met
de later te noemen Europese Raad, zijnde de Raad van Ministers van de EG,
beschikt niet over wetgevende bevoegdheden en staat los van de EG.
Het secretariaat van de Conventie inzake het Behoud van Wilde Dieren en
Planten en hun Natuurlijke Leefmilieu in Europa, de zogenaamde Conventie
van Bern van 1979, is bij de Raad van Europa ondergebracht. Als zodanig en
middels het Comité voor het Beheer van het Milieu en het behoud van
Natuurgebieden (CDPE) is de Raad van Europa een belangrijk forum voor
overleg tussen EG-Lidstaten en aangesloten niet-EG landen omtrent
natuurbescherming.
Het aan de Raad van Europa verbonden Centre Naturopa is van groot belang
als verspreider van informatie op het gebied van natuur en landschap.

10

1.3

Toestand van de Europese natuur

De Europese Gemeenschap beschikt over een breed scala aan natuurlijke
habitats, zoals wetlands, kustduinen en bergen, die elk op zich een
aanzienlijke diversiteit aan wilde flora en fauna herbergen. Groot is ook de
variatie aan karakteristieke landschappen, zoals rivierlandschappen,
heggenlandschappen, alpenweiden en polders. Deze natuurlijke diversiteit in
West Europa is een weerslag van duizenden jaren evolutie en eeuwen van
landgebruik.
Uitzonderlijk is de verscheidenheid aan de biologisch zeer rijke wetlands, zoals
moerassen, venen, natte graslanden, rivieren, estuaria, meren en kustzeeën.
Een aantal gebieden zijn ook in mondiaal opzicht bijzonder, zoals de
Nederlands-Duits-Deense Waddenzee. Door hoge biologische produktie in
wetlands, en de daarmee samenhangende ruime aanwezigheid van voedsel is
de dichtheid aan aquatische fauna in wetlands uitzonderlijk hoog. Twee derde
van de wereldvisvangst betreft soorten die in met dë zee in verbinding
staande wetiands opgroeien. Wetlands herbergen een groot percentage van in
de Gemeenschap zeldzame plante- en diersoorten en unieke vegetatietypen,
zoals alluviale bossen. Van de 31 meest bedreigde vogelsoorten in de
Gemeenschap, zijn er 18 rechtstreeks afhankelijk van wetlands. Voor
trekvogels vormen wetlands essentiële "stepping stones" op hun (lange)
migratieroutes.
Sommige diersoorten, zoals de otter, zijn geheel afhankelijk van wetlands.
Vervuiling en eutrofiëring vormen belangrijke problemen voor wetlands.
Hierdoor en door o.a, drooglegging, inpoldering, afgraving van venen en
kanalisatie van rivieren zijn in Europa vele wetlands in biologische kwaliteit
sterk achteruit gegaan of zelfs geheel verdwenen.
De Europese kustzones worden gekenmerkt door een grote reeks aan
specifieke habitats en een veelheid aan wilde planten en dieren; ongeveer
50% van de Europese soorten komt hier voor. In de Europese kustzone
komen allerlei ecosystemen voor zoals zandduinen, stranden, estuaria en
kliffen.
Naast de eerder genoemde Waddenzee is een ander voorbeeld het Nationale
Park Cota Donana aan de zuidwestelijke Spaanse kust. Een recente
inventarisatie heeft uitgewezen dat er naast acht vissoorten, negen
amfibiesoorten en zeventien reptielsoorten, 28 zoogdier-soorten en 128
regelmatige broedvogelsoorten voorkomen. Binnen de grote landschappelijke
eenheden in Doftana - te weten zandduinen, moerassen en de gebieden met
een vaste bodem - is een veelheid aan biotopen te Onderscheiden en een
grote variatie aan vegetatie- eenheden.
De meeste kust-ecosystemen zijn zeer belangrijk en kwetsbaar. Zo vormen
zandduinen, die als natuurlijke zeewering voor het achterland kunnen fungeren, een ecologische eenheid met op korte afstanden grote afwisseling in
ecologische gradiënten. Aan de kustgebieden heerst een hevige competitie
om ruimte tussen de natuur en de karakteristieke geomorfologische vormen
enerzijds en stadsuitbreiding, toerisme, havenaanleg, kustverdedigingswerken, landbouw anderzijds. Dit heeft reeds geleid tot een grootschalige
aantasting van kwetsbare kust-ecosystemen, waaronder de kustduinen. Zo'n
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75% van de duinen in het westelijk deel van de Mediterrane regio is
verdwenen. Hierdoor is mede de toeristische "attractie" van de kustzone
sterk verminderd.

Duinlandschap. Foto: Ewout Staartjes/Stg. Duinbehoud

De Aloen en Pyreneeën kennen een zeer eigen fauna en flora, met name in de
arctisch-alpiene zone, variërend van bijna verdwenen beren, zeldzame otters
en alpiene salamanders tot uiterst bedreigde gentiaan- en orchideesoorten.
Bergen vormen mede vanwege hun grotendeels nog ongerepte natuur een
enorme toeristische attractie. Het totaal aantal alpentoeristen bedraagt
jaarlijks ruim 50 miljoen, evenals het aantal dagrecreanten. Deze aantallen, en
vooralde omvang van de ermee gepaard gaande toeristische voorzieningen,
staan op zeer gespannen voet met de ecologische draagkracht van de bergen.
De ecosystemen in de Alpen zijn kwetsbaar en erg gevoelig voor menselijk
ingrijpen. Door de grote hoogteverschillen tussen de bergtoppen en de dalen
is het geheel van bodem en gesteente weinig stabiel en gevoelig voor erosie.
Bovendien zorgen de extreme klimatologische omstandigheden voor een korte
vegetatieperiode. De planten hebben nauwelijks tijd zich te herstellen van
schade. Het gevolg is dat toerisme, te zamen met ontbossing en landbouw op
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steile hellingen, de aipiene natuur en daarmee op termijn ook de lokale
economie, onder sterke druk zet en zichzelf dreigt te ondermijnen. Terwijl zich
daarnaast in toenemende mate ook de gevolgen van luchtvervuiling beginnen
te manifesteren.
De International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN) heeft de Alpen aangemerkt als "het meest bedreigde berggebied ter
wereld".
Hoewel zo'n 25% van het totale landoppervlak van de EG momenteel min of
meer bebost is (d.i. 54 miljoen hectare), kennen we op het Europese
grondgebied van de EG geen echt oerbos meer. Het karakter van vele bossen
en daarmee de flora en fauna wordt sterk bepaald door menselijke ingrepen,
met name gericht op houtproduktie. De vitaliteit van de Europese bossen
staat onder grote druk door zure regen en luchtvervuiling, soms gecombineerd
met verdroging. In Groot Brittannië, Nederland en Duitsland is ruim 50% van
de bossen minder vitaal tot ziek. In de zuidelijker gelegen Lidstaten, zoals
Frankrijk en Spanje is dit percentage opgelopen tot zo'n 3 0 % .
Een ernstig probleem in de Mediterrane gebieden is dat regelmatig grote
bosarealen ten prooi vallen aan bosbranden. Jaarlijks gemiddeld zo'n 250.000
hectare, met uitschieters tot 800.000 ha.
Hiertegenover staat dat het bosareaal in de Gemeenschap zich langzaam maar
zeker uitbreidt door bosaanplant en natuurlijk herstel.
Cultuur- en halfnatuurliike landschappen, zoals heidevelden, alpenweiden,
oude boomgaarden, evenals kleine natuurlijke elementen in het landschap
zoals heggen en stapelmuurtjes, vervullen een belangrijke rol voor wilde flora
en fauna en ook voor recreatie en toerisme* Daarnaast is de cultuurhistorische dimensie een waarde op zich.
Schaalvergroting en rationalisatie in de landbouw vormen problemen voor
deze landschappen. In een aantal vanuit landbouwkundig oogpunt marginale
gebieden manifesteert zich een structurele ontvolking. Dit kan tot gevolg
hebben dat bepaalde landschappelijke elementen (die vaak een
bodembeschermende functie hebben) in het landschap niet meer onderhouden
worden. Soms heeft dit een voor de natuur niet ongunstige verwildering tot
gevolg, vaak echter leidt het tevens tot erosie en uitdroging.
De toestand van de mariene natuur is slecht gedocumenteerd, zowel wat
verspreiding van flora en fauna betreft, als wat betreft bedreigingen ervan. In
vergelijking met het vergaand in cultuur gebrachte vasteland van Europa,
vertegenwoordigen de zeeën de meest uitgestrekte nog "woeste gebieden".
Aanzienlijke accidentele en structurele zeevervuiling doet zich voor in de
kustwateren van de Noord- en Oostzee en in de Middellandse Zee. Regionaal,
zoals in de Duitse Bocht en op diverse plaatsen langs de Middellandse
zeekust, is de zee aanzienlijk ge-eutrofieerd hetgeen tot o.a. tijdelijke
explosieve en voor het zeeleven verstikkende algengroei heeft geleid.
Bepaalde vormen van visserij, zoals middels het gebruik van sleepkettingen en
staande en sleepnetten brengen onbedoeld schade toe aan vogels, zee- en
zeebodemleven. Overbevissing heeft naast schade aan de betreffende
vispopulaties ook gevolgen voor met name vogelsoorten.
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Aantallen soorten in de Gemeenschap
(bij benadering; bron Europese Commissie)
De aantastingen van de natuur komen tot uiting in het hoge percentage
soorten dieren en planten dat wordt bedreigd. Van de ongeveer 6000
plantesoorten staan ruim 1.000 soorten bloot aan bedreigingen en meer
dan 200 soorten lopen het gevaar te verdwijnen. Er zijn zo'n 60.000
ongewervelde soorten in de EG geïdentificeerd waarvan 10 tot 20%
bedreigd is.
Van de circa 200 inheemse soorten zoetwatervissen wordt zelfs 50%
met uitsterven bedreigd. Over mariene vissoorten is weinig bekend. Bijv.
in de Noordzee komen ruim 100 vissoorten voor, waarvan slechts een
klein deel relatief goed bestudeerd is en dit vanwege het commerciële
belang.
Ruim de helft van de 130 of meer soorten amfibieën en reptielen is in
één of meerdere Lidstaten bedreigd. De vogels staan er relatief het best
voor. Van de om en nabij 700 vogelsoorten, Is op Europees grondgebied
7 % bedreigd.
De Gemeenschap kent zo'n 120 landzoogdiersoorten. Bijna de helft staat
bloot aan bedreigingen, waarbij bijna alle van de ± 30 soorten
vleermuizen er slecht voorstaan.
Tenslotte, van de 30 in EG-wateren voorkomende zeezoogdiersoorten
neemt bijna de helft in aantal af.
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2

Oe Europese Gemeenschap

De Europese Gemeenschap (EG)2 bestaat in feite uit drie Europese
Gemeenschappen, te weten:
de Europese Economische Gemeenschap (EEG, in 1957 opgericht bij
het Verdrag van Rome);
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS, in 1951
opgericht) en
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, beter bekend als
"Euratom", opgericht in 1957).
De EGKS heeft geen directe raakvlakken met het Europese natuurbeleid.
Euratom is o.a. van belang vanwege studies die worden verricht naar de
effecten van straling op planten en dieren. Tenzij expliciet anders aangegeven
heeft de verdere bespreking van de EG en EG-activiteiten betrekking op de
EEG.
Het Verdrag van Rome, dat herzien is door de in 1987 van kracht geworden
Europese Akte, stelt dat de EG zich richt op een gemeenschappelijke,
evenwichtige economische groei, op een verbetering van de levensstandaard
en op nauwere samenwerking tussen de Lidstaten op o.a. het terrein van
monetaire vraagstukken, interne markt, landbouw, buitenlandse betrekkingen,
milieu, technologische ontwikkeling en energie. Daarnaast wordt ook gewerkt
aan een zo groot mogelijke politieke eenheid. De EG onderscheidt zich van
andere internationale organisaties door bovennationale bevoegdheden, die
leiden tot o.a. Europese wetten en besluiten.
Er zijn 12 Lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.
2.1

De instellingen

De drie Europese Gemeenschappen hebben dezelfde instellingen, te weten de
Raad van Ministers, de Commissie, het Parlement en het Hof van Justitie.
De Europese Raad. Onder deze naam komen de staatshoofden en
regeringsleiders van de twaalf Lidstaten en de voorzitter van de Europese
Commissie enkele keren per jaar bijeen. De Lidstaten rouleren het
voorzitterschap halfjaarlijks. Gedurende de tweede helft van 1991 is dat
Nederland, dat begin 1992 wordt opgevolgd door Portugal en vervolgens
Groot-Brittannië.
De Europese Raad van Ministers is het hoogste besluitvormende orgaan. Er
zijn ook specifieke Raden, zoals de Landbouw-Raad en de Milieuraad
(waaronder natuur-aangelegenheden worden besproken), waaraan in het
algemeen de vakministers deelnemen. De Raad "zetelt" in het gebouw
"Charlemagne" op de Wetstraat 170 te Brussel, maar vergadert in de
zomerperiode ook wel in de gebouwen "Kirchberg" in Luxemburg.
Alle EG-Lidstaten hebben een ambassade bij de EG in Brussel, de zogenaamde

Gedetailleerde informatie over de Europese Gemeenschap is te vinden in de
jaarlijks bijgewerkte Europese Almanak, welke verkrijgbaar is bij het Bureau
van de Europese Commissie in Nederland; zie bijlage "Nuttige adressen".
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Het Europees Parlement. De voornaamste taken van het Parlement zijn
controlerend en adviserend. Zij kan dit doen via o.a. Parlementaire vragen,
resoluties en rapporten, hoorzittingen, debatten met de Commissie. Daarnaast
heeft het Parlement budgettaire bevoegdheden; met name door haar invloed
op de jaarlijkse EG-begroting. Het Parlement kan in de begroting wijzigingen
voorstellen, nieuwe budgetposten op laten nemen, en zelfs de begroting
verwerpen (hetgeen reeds driemaal is gebeurd). Ultiem machtsmiddel van het
Parlement is de bevoegdheid de Commissie tot aftreden te dwingen.
De 518 leden van het Europees Parlement worden voor een periode van vijf
jaar rechtstreeks gekozen door de kiezers in de lidstaten. Het werk wordt
gedaan in commissies; natuur-aangelegenheden worden ten principale in de
commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbescherming
behandeld. Ter onderscheid met de Europese Commissie worden commissies
van het Parlement niet met een hoofdletter geschreven.
Het plenaire (voltallige) Parlement komt in de regel maandelijks voor vijf dagen
in Straatsburg bijeen. De commissies vergaderen gewoonlijk eens per maand
in Brussel.
Het Economisch en Sociaal Comité (ESC), is een adviesorgaan, samengesteld
uit vertegenwoordigers uit verschillende sociale en economische sectoren.
Het Europese Hof van Justitie beslist bij onenigheid over het EG-recht, bijv.
tussen de Commissie en Lidstaten of tussen particulieren en Lidstaten of de
Commissie. Particuliere instellingen kunnen hiervoor alleen ontvankelijk
worden verklaard als het betreffende EG-recht tot de bewuste instellingen is
gericht. Het Hof wordt o.a. ingeschakeld als de Europese Commissie een
zogenaamde "inbreukprocedure" start tegen een Lidstaat, vanwege een
vermeende niet-adequate toepassing van het EG-recht. Het Hof heeft
(normaliter) geen bevoegdheid om straffen op te leggen, maar de Lidstaten
zijn wel verplicht zich aan de beslissingen te houden.
De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt financiële bijdragen (leningen
tegen een lage rente) voor investeringsprojecten van vooral binnen, maar ook
buiten de EG.
De Europese Rekenkamer tenslotte controleert de financiën van de EG.
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LEDEN EUROPESE COMMISSIE
Naam

voornaamste functies

Jacques Delors

voorzitter Europese Commissie en o.a. juridische en
monetaire zaken
buitenlandse betrekkingen en handelspolitiek
economische en financiële zaken, structuurfondsen
samenwerking en ontwikkeling, visserij
wetenschap, onderzoek en ontwikkeling
interne markt en industrie

Frans H.J.J. Andriessen
Henning Christophersen
Manuel Marfn Gonzales
Filippo Maria Pandolfi
Martin Bangemann
Sir Leon Brittan
Carlo Ripa di Meana
Antonio J.B. Cardoso e Cunha
Abel Matutes Juan
Peter M. Schmidhuber
Christiane Scrivener
Bruce Milfan
Jean Dondelinger
Ray MacSharry
Karel van Miert
Vasso Papandreou

concurrentie en financiële instellingen
milieu, nucleaire veiligheid en burgerbescherming
energie, midden- en kleinbedrijf, handel en toerisme
Middellandse-Zeebeleid, betrekkingen met LatijnsAmerika en Azië
begroting, financiële controle
belastingen en douane-unie, fiscale en sociale
heffingen
regionaal beleid
audiovisuele en culturele zaken, voorlichting en
communicatie
landbouw, landbouwontwikkeling (platteland)
vervoer, krediet en investeringen,
consumentenbelangen
werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale
zaken, onderwijs

DIRECTORATEN-GENERAAL
Naam
DG I
DG II
DG III

Buitenlandse Betrekkingen
Economische en Financiële Zaken
Interne Markt en Industrie

DG IV

Concurrentie

DG V
DG VI

Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Landbouw

DG VII
DG VIII

Vervoer
Ontwikkeling

DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG

Personeelszaken en Algemeen Beheer
Voorlichting, Communicatie en Cultuur
Milieuzaken en Nucleaire Veiligheid
Wetenschappen, Onderzoek en Ontwikkeling
Telecommunicatie, Informatie-industrieën en Innovatie
Visserij
Financiële Instellingen en Vennootschapsrecht
Regionaal Beleid
Energie
Krediet en Investeringen
Begrotingen
Financiële Controle
Douane-unie en Indirecte Belastingen
Coördinatie Structurele Instrumenten
Ondernemingsbeleid, Toerisme en Sociale Economie

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
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DIRECTORAAT-GENERAAL XI
Milieu en nucleaire veiligheid
Directeur-generaal
Assistent van de Directeur-generaal
Adviseur, algemene zaken
Juridische zaken en toepassing EG-recht
Relaties met de andere EG-instellingen
en het toekomstige Europese Milieu Agentschap
Financiën en contracten

Directoraat A
Nucleaire veiligheid, milieu en industrie en burgerbescherming
Directeur
Secties:
1
Stralingsbescherming
2
Milieucontrole op produkten, industriële
installaties en biotechnologie
3
Emissies door industriële installaties en produkten
4
Beleid inzake afvalbeheer
5
Burgerbescherming

Directoraat B
Kwaliteit van het milieu en natuurlijke hulpbronnen
Directeur
Secties:
1
Waterbescherming, kustgebieden, milieu en toerisme
2*
Natuurbescherming en bodembescherming
3
Stedelijk milieu: luchtkwaliteit, transport, lawaai
4
Mondiale milieuproblemen: klimaatsveranderingen,
geosfeer, biosfeer (incl. tropisch regenwoud
en Antarctica)
Directoraat C
Milieu-instrumenten, internationale aangelegenheden
Directeur
Secties:
1
Internationale zaken

3
4

Beheer en coördinatie van financiële
instrumenten, middellange termijn planning
Economische aspecten
Informatie en communicatie

ad B 2 * Natuurbescherming en bodembescherming
Hoofd Sectie
Bescherming van bedreigde soorten,
hun habitats en het natuurlijke milieu
Vogelrichtlijn, Conventies Bern, Bonn
Habitatrichtlijn
handel in wilde dieren en planten
ACNAT, wetlands
Milieu effect evaluatie
Integratie van milieu en landbouw
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L.J. Brinkhorst
J . Coëffard
R. Huil
L. Kramer
R. Lambert
J.J. Groenendaal

E. Bennett

J. Henningsen
V. Mandl
C. Stuffmann
P. Perera Manzanedo
G. Corcelle

R. di Carpegna
M. BrusascoMackenzie
C. Pleinevaux
G. Schneider
H, Jankowski

C. Stuffmann

R. Geiser
H. Bastrup Birk
W. Wijnstekers
R. Klein
G. Sapienza
A. Nychas

HET EUROPEES PARLEMENT
Het Parlement kent momenteel 18 commissies:
{1)
(2)
{3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

politieke commissie
commissie landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling
begrotingscommissie
commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
commissie energie, onderzoek en technologie
commissie externe, economische betrekkingen
commissie juridische zaken en rechten van de burger
commissie sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsmilieu
commissie regionaal beleid en ruimtelijke ordening
commissie vervoer en toerisme
commissie milieu, volksgezondheid en consumentenbescherming
commissie jeugd, cultuur, onderwijs, media en sport
commissie ontwikkelingssamenwerking
commissie begrotingscontrole
commissie institutionele zaken
commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
commissie rechten van de vrouw
commissie verzoekschriften

De 518 zetels in het Europees Parlement zijn als volgt over de Lidstaten verdeeld:
81
60
25
24
16
15
6

Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië en Italië, elk
Spanje
Nederland
België, Griekenland en Portugal, elk
Denemarken
Ierland
Luxemburg

De 25 Nederlanders in het Europees Parlement (leden van de commissie milieu,
volksgezondheid en consumentenbescherming zijn onderstreept):
voor het CDA (10 afgevaardigden)
J. Penders, B. Beumer, J . Sonneveld, P. Cornelissen, R. Oomen-Ruiiten. K. Peijs,
J. Janssen van Raay, A. Oostlander, Maxime Verhagen, B. Pronk.
voor de PvdA (8 afgevaardigden)
E. Woltjer, H. Muntingh. M. van Putten, W. van Velzen, B. Visser, A, Metten, A.
Goedmakers, M. van den Brink.
voor de VVD (3 afgevaardigden)
G. de Vries, J . Larive e.v. Groenendaal, F. Wijsenbeek
voor Groen Links (2 afgevaardigden)
H. Verbeek, N. van Dijk
voor D66 (1 afgevaardigde)
J.W. Bertens
voor SGP/GPV/RPF (1 afgevaardigde)
L. van der Waal
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2.2

EG-recht

Het EG-recht, ook wel communautair of gemeenschappelijk recht, bestaat uit
het oprichtingsverdrag (het Verdrag van Rome van 1957; herzien door de in
1987 in werking getreden zgn. Europese Akte), en de overige daarop gebaseerde wetgeving.
De voornaamste wettelijke instrumenten van de EG zijn Verordeningen,
Richtlijnen en Besluiten. Daarnaast kent men niet-bindende Aanbevelingen,
Meningen, Resoluties en Verklaringen.
Een Verordening is in zijn geheel bindend en direct toepasbaar in alle
Lidstaten.
Bij een Richtlijn zijn alleen de resultaten bindend; de Lidstaten bepalen in de
meeste gevallen zelf hoe zij deze resultaten willen bereiken.
Een Besluit (ook wel Beschikking) is bindend voor degene of datgene (dus
zowel personen, instellingen als lidstaten) waarop het van toepassing is.

2.3

Besluitvorming

Was voorheen de raadpleging van het Parlement door de Raad nog facultatief
voor wat betreft het instellen van EG-wetgeving, sinds de Europese Akte is
de Raad daartoe verplicht. Een andere aanpassing in de nieuwe Akte betreft
de procedure voor samenwerking tussen Raad, Commissie en Parlement
inzake besluitvorming omtrent wetgeving. Deze procedure is van toepassing
op alle acties in het zogenaamde "witboek" van de Commissie. Dit is een
pakket van voor 31 december 1992 te nemen maatregelen (waarin
maatregelen t.b.v milieu, maar niet voor natuur) voor het tot stand brengen
van de interne markt. Alle andere milieu-maatregelen vallen onder de
unanimiteits- of raadpleginasprocedure (zie figuur 1 A).
Wordt overgegaan tot de samenwerkingsprocedure dan verloopt dit normaliter
als volgt (zie figuur 1 B). De Commissie doet een voorstel aan de Raad die het
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité om advies vraagt. De Raad
bepaalt vervolgens een Gemeenschappelijk standpunt. Dit standpunt en de
mening van de Commissie daarover worden weer aan het Parlement voorgelegd. Als het Parlement dit standpunt goedkeurt, en ook wanneer het
Parlement zich niet uitspreekt, neemt de Raad een besluit overeenkomstig het
Gemeenschappelijke standpunt. Verwerpt het Parlement het standpunt, dan
kan de Raad alleen een unaniem besluit nemen. Ingewikkelder wordt de
situatie als het Parlement met volstrekte meerderheid amendementen op het
Gemeenschappelijke standpunt aanneemt. De Raad verzoekt de Commissie
dan een nieuw voorstel te formuleren. De Raad kan het daaruit voortkomende
voorstel met gewogen meerderheid goedkeuren. Echter wijziging van dit
Commissie-voorstel kan alleen bij unanimiteit van de Raad. Dit geldt ook
goedkeuring door de Raad van eventueel door de Commissie niet
overgenomen amendementen van het Parlement. Neemt de Raad binnen drie
maanden geen beslissing dan is het voorstel van de baan en kan de gehele
procedure van voren af aan beginnen.
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Figuur 1

Besluitvorming EG
(Art. 100A, 130S en 149 van EEG-Verdrag)

De Raadplecrinqsprocedure
( a r t . 130 S van het EEG Verdrag)
voorstel
Commissie

—> Raad

raadpleging
Parlement
raadpleging Economisch

Unaniem
Besluit
Raad

<—> en Sociaal Comité

B
De Samenwerkingsprocedure
(art. 100A en art. 149 van het EEG-Verdrag)

voorstel —> Raad
Commissie

r—> raadpleging
Parlement

standpunt
Raad

raadpleging Economisch
en Sociaal Comité

tweede
raadpleging
Parlement
Parlement aanvaardt
standpunt Raad pjf
doet geen uitspraak
binnen 3 maanden

Raadsbesluit
bij meerderheid

verwerping standpunt Raad
door Parlement

Raadsbesluit alleen
bij unanimiteit van de Raad

Parlement amendeert
met meerderheid het
standpunt van de Raad
In geval (A) kan Raad
Commissievoorstel met meerderheid van stemmen goedkeuren
In geval (B) kan Raad
alleen met unanimiteit
voorstel van Commissie
goedkeuren

Commissie wijzigt
haar voorstel, wel (A),
of niet (B) volgens
amendementen van Parlement

Voorstel vervalt, als Raad
binnen 3 maanden geen
besluit neemt

22

DEEL B
NATUURBELEID EN INTEGRATIE
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3

EUROPEES NATUURBELEID

3.1

Begin

Reeds in de vorige eeuw werden in Europa natuurgebieden beschermd en
natuurreservaten ingesteld. Begin deze eeuw begonnen natuurbeschermers
zich internationaal te verenigen. De eerste internationale organisatie op dit
gebied was de in 1922 opgerichte International Committee (tegenwoordig
Council) for Bird Preservation. Richtte de natuurbescherming zich aanvankelijk
op aankoop en beheer van gebieden, later is zij zich ook gaan richten op
beleidsbeïnvloeding. Door de toenemende vervuiling ontstond in de zestiger
jaren binnen en naast de natuurbescherming ook een milieubeweging, zowel
in de particuliere sector als op gouvernementeel niveau.
In Europa hebben nu honderden natuurreservaten, nationale parken en andere
gebieden een beschermde status. Vele plant- en diersoorten worden officieel
beschermd en alle landen kennen wetgeving en een zeker overheidsbeleid op
het gebied van natuurbescherming. Schadelijke ingrepen worden aan banden
gelegd en men onderneemt actie om vervuiling terug te dringen.
Natuureducatie neemt een steeds belangrijker plaats in op scholen en in de
media. Binnen de EG is een aanzet gegeven om deze nationale
verworvenheden in internationaal verband te consolideren en uit te bouwen,
als onderdeel van het bredere milieubeleid.
Natuurbescherming heeft in 1977 een plaats gekregen in de vijfjaren Milieu
Actie Programma's en in 1979 in de EG-regelgeving. Sindsdien beschikt de
EG ook over ambtenaren, regelgeving en fondsen, specifiek voor natuur.
3.1.1

Wettelijke grondslag

Het heeft lang geduurd voordat de eerste contouren van een Europees
milieubeleid (waaronder ook het natuurbeleid) konden worden ontwaard. Het
Oprichtingsverdrag van de EEG repte slechts terzijde over het toestaan van
maatregelen ter bescherming van o.a. de openbare veiligheid en de
gezondheid en het leven van mensen, dieren en planten. Een algemene
rechtsbasis voor milieubeleid ontbrak en wetgeving op het gebied van milieu
verscheen zeer schoorvoetend. In 1967 verscheen de eerste milieuwet (voor
gevaarlijke stoffen). Besluiten werden gebaseerd op het Verdragsartikel dat
handelde over harmonisatie van wetgeving (art. 100), en op artikel 235: voor
het bereiken van doelstellingen waarin het Verdrag niet voorziet, is voor
besluitvorming eenparigheid van stemmen noodzakelijk.
De enige in het toenmalige EG-Verdrag expliciet genoemde voorziening voor
natuurbescherming betrof de mogelijkheid tot instellen van
handelsbeperkingen of -verboden ter bescherming van o.a. de gezondheid en
het leven van personen, dieren of planten (artikel 36).
Pas met de wijziging van het Oprichtingsverdrag van de EEG door de
Europese Akte werd milieu, in de brede betekenis van het woord, een officieel
onderdeel van het Verdrag (artikel 130 R). Milieubescherming werd tevens tot
bestanddeel van andere beleidstakken verklaard. Principes die werden
vastgelegd zijn de beginselen van "preventief handelen", "bestrijding van
vervuiling aan de bron" en "de vervuiler betaalt". De Akte stelt dat de
Gemeenschap optreedt wanneer de doelstellingen op milieubeleid beter op het
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niveau van de Gemeenschap dan op dat van de Lidstaten afzonderlijk kunnen
worden verwezenlijkt (het zogenaamde subsidiariteitsprincipe). Daarnaast
zorgen de Lidstaten zelf voor de financiering en uitvoering van de andere
maatregelen.
De nieuwe doelstellingen van milieubeleid, zoals door de Europese Akte
opgesteld, zijn als volgt geformuleerd:
Het optreden van de Gemeenschap op milieugebied heeft tot doel:
de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te
verbeteren;
bij te dragen tot de bescherming van de gezondheid van de mens;
zorg te dragen voor een behoedzaam en rationeel gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen.
Hieruit blijkt dat natuurbescherming, naast het eerder genoemde artikel 36,
geen verdere expliciete grondslag heeft gekregen. Evenmin is besluitvorming
omtrent wetgeving voor natuurbescherming veranderd: in het algemeen moet
over nieuwe voorstellen voor regelgeving inzake natuurbescherming met
unanimiteit worden besloten. Soms kan over wijziging van vooraf aangegeven
voorzieningen in een EG-wet met meerderheid van stemmen worden besloten.
3.1.2

Subsidiariteit en natuur

Het EG Verdrag zoals gewijzigd door de Europese Akte stelt dat de EG
bevoegd is te handelen daar waar dit een toegevoegde waarde heeft ten
aanzien van nationaal beleid van de Lidstaten, het zogenaamde
subsidiariteitsbeginsel. De noodzakelijke inzet van de Europese Gemeenschap
ten behoeve van de natuur is duidelijk in overeenstemming met dit principe.
Het belang van de Europese natuur en landschappen, en de druk waaraan
deze blootstaan, nopen tot een vergrote inzet voor behoud, herstel en
ontwikkeling van deze waarden, ook in communautair verband.
Natuurbescherming in EG-verband voegt een onmisbare dimensie toe aan
beleid en activiteiten van de afzonderlijke Lidstaten. Leefgebieden en migratieroutes van een groot aantal soorten strekken zich over de landsgrenzen uit,
en ook bedreigingen zijn grensoverschrijdend. Een actief natuurbeleid vereist
derhalve internationale samenwerking en coördinatie. Daarnaast wordt in
diverse nauw met de natuur gerelateerde sectoren, zoals landbouw en
visserij, het beleid in vergaande mate op communautair niveau bepaald.
Integratie van natuurbescherming met deze sectoren vergt dus Europese
coördinatie.
Vanwege de vele ecologische verbanden met de buiten de EG gelegen natuur
en omdat de EG ook gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen buiten de
Gemeenschap, zal de Gemeenschap óók de bredere internationale dimensie
van natuurbeleid in acht moeten nemen.
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3.2

Natuur in de Milieu Actie Programma's

Het eerste EG vijfjaren Milieu Actie Programma, lopend van 1973 tot 1976,
bevatte enkele verwijzingen naar een evenwichtig gebruik van natuurlijke
hulpbronnen. Ook werd er aandacht gevraagd voor het natuurlijke milieu in
agrarische berggebieden en in andere in agrarische zin marginale regio's. De
nadruk lag echter op algemene uitgangspunten en op de bestrijding van
vervuiling.
Het tweede Milieu Actie Programma (voor de periode 1977 - 1981) riep op
tot het beschermen van vogels en van internationaal belangrijke wetlands. Er
werd aangekondigd dat verder gewerkt zou worden aan beperking van de
handel in bedreigde soorten flora en fauna en tevens aan regulering van de
jacht.
Het derde Milieu Actie Programma (1982 - 1986) gaf een duidelijk structurele
en positieve kentering te zien wat betreft natuur. Bescherming, en waar
mogelijk het herstel van het natuurlijk milieu met geschikte leefgebieden voor
wilde dieren en planten, werden expliciet als doelstellingen van het
milieubeleid genoemd. De Europese Commissie uitte de intentie om op
Europees niveau een samenhangend netwerk van belangrijke en te
beschermen leefgebieden van flora en fauna op te zetten. Ook integratie van
het natuur-aspect kwam impliciet aan de orde: er moest bij activiteiten in
andere sectoren worden opgelet dat belangrijke leefgebieden niet werden
geschaad.
Met betrekking tot het beheer van natuurlijke hulpbronnen werd specifiek
verwezen naar de door de EG onderschreven "World Conservation Strategy".
Doelstellingen van deze op dit moment in herziening zijnde strategie zijn:
instandhouding en herstel van belangrijke ecologische processen,
behoud van genetische diversiteit en
een verantwoord en duurzaam beheer en gebruik van natuur en
natuurlijke hulpbronnen.
Het thans ten einde lopende vierde Milieu Actie Programma (1987 - 1992)
bouwt voort op de uitgangspunten van eerdere programma's. Het belang van
daadwerkelijke toepassing van de inmiddels tot stand gekomen wetgeving
wordt onderstreept, met name wat betreft de EG-Vogelrichtlijn en de EGCITES-Verordening.
De Commissie kondigt een voorstel aan voor wetgeving ter bescherming van
alle soorten wilde flora en fauna en hun leefgebieden in de Gemeenschap,
zoals ook voorzien in het door de EG ondertekende Verdrag van Bern. Mede
ter ondersteuning hiervan zal de Commissie het opstellen voortzetten van een
omvattende lijst van gebieden in de EG die beschermd zijn volgens de
verschillende categorieën van beschermde gebieden.
De Communautaire Acties voor het Milieu, waarbinnen acties voor
vogelbescherming gefinancierd kunnen worden, zal worden uitgebreid ten
behoeve van bredere natuurbescherming.
De Commissie zal ook de nodige aandacht geven aan integratie met andere
sectoren, met name de landbouw, en daarnaast ook aan dierenbescherming,
met inbegrip van welzijnsaspecten. De Commissie neemt zicht voor de
bestaande regeling voor steunverlening aan boeren in bergstreken aan te
vullen om beter bij te kunnen dragen aan behoud van waardevolle gebieden.
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Wat betreft activiteiten buiten haar grenzen wordt aangekondigd dat de
Gemeenschap zich voor een betere bescherming van het Antarctische
ecosysteem zal inzetten door o.m. een doeltreffender deelname aan
werkzaamheden in het kader van het Verdrag inzake de instandhouding van
de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (CCAML.R) en door
effectieve coördinatie van standpunten van Lidstaten die partij zijn bij het
Antarctica Verdrag. Ook in het kader van de Visserijorganisatie voor het
Noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan zal de Commissie praktische
beschermingsmaatregelen trachten te bevorderen.
De bescherming van tropische bossen krijgt een aparte vermelding in dit
programma. De Commissie neemt zich voor om zich actiever in te zetten in
het kader van de Internationale Organisatie voor Handel in Tropische Hout
(ITTO) mede om ervoor te zorgen dat natuurbeschermingsaspecten prioriteit
krijgen. Andere maatregelen zijn het opnieuw bezien van het handels- en
hulpbeleid van de Gemeenschap en de Lidstaten vanuit het oogpunt van het
effect op tropische bossen. Tevens wil de Commissie een vrijwillige
gedragscode ontwikkelen voor in de EG gevestigde houtmaatschappijen om te
bereiken dat het ingevoerde tropisch hout uitsluitend afkomstig is uit
ecologisch verantwoord beheerde concessies.
Tot slot neemt de Commissie zich voor ontwikkelingslanden te helpen bij het
opstellen van adequate nationale natuurbehoudstrategieën.
Jaarlijks presenteert de Commissie, mede op basis van het Milieu Actie
Programma, een werkprogramma. In het werkprogramma voor 1991 heeft de
Commissie overigens aangekondigd het vijfde Milieu Actie Programma een
zevenjarige periode te laten beslaan, van 1993 tot 2000.
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3.3

Natuur-wetgeving

Naast in de hier volgende algemene beschrijving van de EG-regelgeving voor
natuur zijn de diverse wetsteksten tevens opgenomen in tabelvorm (Kader 6)
en, in uitgebreidere vorm, in Bijlage I.
De EG-natuurwetgeving kent een korte geschiedenis. De eerste EG-wetgeving
voor natuurbescherming kwam tot stand in 1979 en betrof de zogenaamde
Vogelrichtlijn, oftewel de "Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand".
Behalve de primeur van wettelijke natuurbescherming op EG-niveau, bevatte
deze richtlijn tevens twee, voor de Europese natuurbescherming
baanbrekende elementen, namelijk de aanwijzing en bescherming van
gebieden en een zekere regulering van de jacht (o.a. seizoenen, te gebruiken
middelen en al dan niet te bejagen vogelsoorten).
De Vogelrichtlijn heeft de weg geplaveid voor verdere wetgeving voor
natuurbescherming. Het jaar 1982 vormde een tweede mijlpaal op deze weg,
met de introductie van een relatief groot aantal natuurbeschermingswetten.
Eén hiervan is het EG-Besluit ter goedkeuring van het Verdrag inzake het
behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa (het
Verdrag van Bern). Een ander EG-Besluit richt zich speciaal op de
bescherming van bedreigde trekkende diersoorten (Besluit ter toepassing van
het Verdrag van Bonn).
In 1982 is de Washington Conventie in een Verordening voor de EG nader
uitgewerkt. De Washington Conventie is beter bekend onder de engelse
acroniem CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of
wild flora and fauna. CITES is gericht op regulering en beperking van de
internationale handel in planten en dieren van bedreigde plante- en
diersoorten.
De vooraf aan de CITES-Verordening van kracht geworden Verordening inzake
een verbod op de import van walvisprodukten is met de inwerkingtreding van
de EG-CITES-Verordening komen te vervallen, daar ook deze laatste
Verordening dergelijke importen verbiedt.
Ook de handel in bepaalde niet als soort bedreigde dieren is verboden. Met
name de publieke afkeuring van de wreedheid en overbodigheid van jacht op
(jonge) zeehonden heeft een belangrijke rol gespeeld bij het instellen van een
Richtlijn voor een importverbod voor de huiden van jonge zadelrobben en
klapmutsen.
De eerste natuurbeschermingswetstekst welke zich tot een specifieke regio in
de EG richt, is het Besluit van de Raad van 1984 ter goedkeuring van het
Vierde Protocol van de Barcelona Conventie. Dit Verdrag is gericht op de
bescherming van de Middellandse Zee tegen vervuiling en op preventie van
dumping op zee. Het Vierde Protocol heeft als doel de bescherming van
bedreigde Mediterrane soorten en van gebieden die vitaal zijn voor hun
overleven.
Het Verdrag inzake instandhouding van de levende rijkdommen in de
Antarctische wateren is een overeenkomst ter bescherming van natuurlijke
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hulpbronnen van buiten de EG gelegen grondgebied. De EG heeft zich hierbij
aangesloten via een Besluit van de Raad van 1 9 8 1 .
In 1988 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een Richtlijn inzake
bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna. Zowel het Parlement als het Economisch en Sociaal Comité hebben
hun (overwegend positief) advies reeds gegeven. Het wachten is nu op de
Raad. Deze zogenaamde EG-Habitatrichtlijn is met name gericht op habitats
en soorten van communautaire betekenis op het grondgebied van de EG.
In 1989 heeft de Commissie een voorstel gedaan om de invoer van bont, en
produkten daarvan, te verbieden indien betreffende dieren gevangen zijn met
wildklemmen. Dit vanwege het niet-selectieve en wrede karakter ervan,
waarvoor humanere vangmethoden bestaan. Op advies van het Parlement
heeft de Commissie de voorgestelde ingangsdatum vervroegd naar 1 januari
1995, en tevens een aantal diersoorten toegevoegd.
Het is interessant op te merken dat de Commissie haar eerste voorstel
gebaseerd heeft op artikel 113 van het EG-Verdrag en niet op artikel 235.
Artikel 113 gaat over handelspolitiek en stelt dat besluiten met
gekwalificeerde meerderheid kunnen worden genomen. De Raad is hierbij niet
verplicht het Parlement te raadplegen. Artikel 235 bepaalt dat in gevallen
waarin het Verdrag niet voorziet, besluiten met eenparigheid van stemmen
moeten worden genomen.
Uiteindelijk is voor een dubbele rechtsgrondslag gekozen: zowel artikel 113
als artikel 130 S (besluiten met eenparigheid, incl. besluiten omtrent het
nemen van besluiten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen). Ook bij
de Habitat-richtlijn geldt artikel 130 S als rechtsbasis.
Alle eerdere natuurbeschermingsmaatregelen zijn daarentegen op art. 235
gebaseerd, met uitzondering van het Besluit betreffende toepassing van het
Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de
Antarctische wateren (CCAMLR). Dit Besluit is gebaseerd op Verdragsartikel
43 (betreft het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) en is dus formeel geen
natuurbeschermingswetstekst.
In het eerste voorstel van de Commissie voor de EG-CITES-Verordening, werd
ook artikel 113 als basis gekozen. De Raad veranderde echter de juridische
basis in artikel 235, waarmee zij aangaf dat niet de gebruikte instrumenten
(handelspolitiek) maar het doel (natuurbescherming) de juridische basis
bepaalde. De onderliggende reden was vanuit natuurbeschermings-oogpunt
een positieve: lidstaten die een strenge bescherming voor stonden, waren
bang dat zij zouden worden overstemd door lidstaten die de handel zwaarder
lieten wegen. Deze vrees lijkt nu achterhaald: de Commissie zal de Raad
binnenkort een voorstel aanbieden voor ingrijpende herziening van de EGCITES-Verordening. Ook nu weer zal het voorstel vermoedelijk op artikel 113
worden gebaseerd.
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3.3.1

Actieprogramma's en fondsen

Er zijn in EG-wetgeving diverse actieprogramma's en al dan niet bijbehorende
fondsen mede voor de natuur vastgelegd. Evenals onder het vorige hoofdstuk
over natuur-wetgeving, wordt ook hier verwezen naar de in tabelvorm
opgenomen fondsen (Kader 7) en de uitgebreidere beschrijving van de
afzonderlijke fondsen in Bijlage II.
De ontwikkeling van actieprogramma's en fondsen voor natuur en milieu is
sterk beïnvloed door het Europees Parlement. In 1980 voerde het Parlement
een aantal budgetposten voor milieu en natuur in het EG-budget op, welke
gezamenlijk de naam Milieufonds kregen. Dit fonds werd in 1984 omgezet in
een Verordening voor Communautaire Acties voor het Milieu, kortweg CAM.
De Raad besloot echter dat CAM-gelden voor natuurbescherming alleen
mochten worden besteed in het kader van de Vogelrichtlijn: "projecten van
stimulerende aard die ten doel hebben bij te dragen tot het behoud of herstel
van ernstig bedreigde biotopen waar in gevaar verkerende soorten leven en
die overeenkomstig de Vogelrichtlijn van bijzonder belang zijn voor de
Gemeenschap". Naar aanleiding van deze inperking introduceerde het
Parlement nog een budgetpost, onder de titel "Bescherming van bedreigde
diersoorten en noodhulp bij calamiteiten (o.a. olierampen)".
Er zijn vanuit deze budgetposten diverse projecten ter bescherming van
specifieke bedreigde diersoorten gefinancierd, met name in het zuidelijke deel
van de Gemeenschap: te weten de monniksrob, zeeschildpadden (Caretta
Caretta) de bruine beer en de Spaanse lynx.
Recent heeft de Europese Commissie vier specifieke acties voorgesteld:
CANAT, MEDSPA, NORSPA en LIFE.
CANAT. Communautaire Acties voor de Natuur, is bedoeld voor financiering
van acties ter bescherming en herstel van habitats en bedreigde soorten in
het kader van de voorgestelde Habitat-richtlijn, alsmede in het kader van de
Vogelrichtlijn.
MEDSPA beoogt milieubescherming in het Middellandse zeegebied. NORSPA
is de noordelijke tegenhanger hiervan. LIFE betreft een Verordening voor "een
financieel instrument voor het milieu". Het is de bedoeling CAM, ACNAT,
MEDSPA en NORSPA in 1992 in LIFE op te nemen. Zie voor MEDSPA,
NORSPA en LIFE ook hoofdstuk 4.1 over Milieu.
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EG-REGELGEVING VOOR NATUURBESCHERMING
Zie voor een beschrijving van de afzonderlijke teksten Bijlage I
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu
in Europa (het zgn. Verdrag van Bern)
Raadsbesluit 82/72, PB L 38, 1982
Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Verdrag van
Bonn) Besluit van de Raad 82/461, PB L 210, 1982
Het behoud van de vogelstand
Richtlijn van de Raad 79/409, PB L 103, 1979
Bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna (EG-Habitatrichtlijn)
Voorstel voor een Richtlijn van de Raad, COM (88)381, PB C 247, 1988
Gewijzigd voorstel COM (90)59, PB C 195 van 1990
Communautaire acties ter bescherming van de natuur (CANAT)
Voorstel voor een Verordening van de Raad Com (90) 125, PB C 137, 1990
De toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten (de
zogenaamde EG-CITES-Verordening). Verordening van de Raad, 3626/82, PB L
384, 1982
Bepalingen voor eenvormige afgifte en gebruik van documenten die vereist zijn
voor de toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten.
Verordening van de raad 3418/83, PB L 344, 1983
Gemeenschappelijke regeling m.b.t. de invoer van produkten afkomstig van
walvisachtigen; Verordening van de Raad 348/81, in gewijzigde vorm PB L 302,
1985 (vervallen met inwerkingtreding van de CITES-Verordening)
Invoer in de Lidstaten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan
vervaardigde produkten
Richtlijn van de Raad 83/129, laatste wijziging in 1989, PB L 134
Verbod op de invoer van ruw en bewerkt ivoor van de Afrikaanse olifant in de
Europese Gemeenschap. Verordening van de Commissie 2496/89, PB L 240,
1989. (vervallen met opname van de Afrikaanse olifant in Bijlage I van CITES)
Verordening van de Raad betreffende de invoer van bepaalde bontsoorten.
Voorstel van de Commissie COM (89) 198 def. PB C 134, 1989. Gewijzigd
voorstel: Com (91) 86, 25-3-91
Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (CCAMLR). Besluit van de raad 81/691, PB L 252, 1981
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VOORNAAMSTE FONDSEN VOOR NATUUR- EN MILIEU-BESCHERMING
Zie voor een beschrijving van de afzonderlijke fondsen Bijlage II

Communautaire Acties ter bescherming van de Natuur, CANAT
EG-budget B4-301; Vindplaats PB C 137, 1990 (Verordeningsvoorstel) en PB C
47, 1991
Communautaire Acties voor het Milieu, CAM
EG-budget B4-300, PB C 134, 1990
Financieel Instrument voor het Milieu, LIFE
EG-budget B4-320; vindplaats PB C 44, 1991 (voorstel voor een Verordening)
Communautaire acties voor de bescherming van het milieu in het MiddellandseZeegebied, MEPSPA
EG-budget B4-302; Vindplaats: PB C 80, 1990 (Verordeningsvoorstel) en PB L
63, 1991
Speciaal actieprogramma voor het schoonhouden van de stranden en kustwateren van de Ierse Zee, de Noordzee, de Oostzee en het noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan NORSPA
EG-budget B4-303; PB C 2 1 , 1991 (voorstel voor een Verordening)
Milieubescherming en Ontwikkeling van regio's in kustgebieden van Mediterrane
landen en Ierland; ENVIREG
Vindplaats: PB C 115, 1990.
Science and Technology for Environmental Protection; STEP
EG-budget B6-5131; Vindplaats: PB L 359, 1989 (Beschikking van de Raad
89/625)
European Programme on Climatology and Natural Hazards; EPOCH
EG-budget B6-5131; Vindplaats: PB L 359, 1989 (Beschikking van de Raad
89/625)
Mariene Wetenschap en Technologie, MAST
EG-budget B6-5711 en B6-6212; PB L 200, 89 (Beschikking 89/413), PB C
174, 1990 en PB C 3 2 1 , 1990.
Landbouwproduktiemethoden voor de bescherming van het milieu en voor
natuurbehoud
Vindplaats: PB C 267, 1990.
Landbouw in bergstreken en in bepaalde probleemgebieden
P B C 8 2 , 1991.
Milieubeheer in de ontwikkelingslanden
EG-budget B7-5040
Maatregelen ten behoeve van de tropische bossen
EG-budget B7-5041
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3.4

Natuurbeschermingsorganisaties

Talrijke nationale en internationale niet-gouvernementele
natuurbeschermingsorganisaties en milieuorganisaties hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan totstandkoming van het Europese natuurbeleid. Er
wordt hier slechts een tweetal overkoepelende verbanden genoemd.
De grootste is het in 1974 opgerichte Europees Milieubureau (EEB). Ruim 150
particuliere organisaties werken hierin samen. De activiteiten van het EEB zijn
gericht op alle instellingen van de EG. Het EEB legt de nadruk van haar
activiteiten op het gebied van milieu in de brede zin; aandacht voor de natuur
wordt in het algemeen overgelaten aan gespecialiseerde lid-organisaties.
Het EEB is in Brussel gevestigd (zie Bijlage III, adressen)
Het zeer recent opgerichte European Habitats Forum (EHF) richt zich specifiek
op natuurbescherming. Het EHF is een forum van federatieve organisaties die
in meerdere EG-lidstaten actief zijn. Per juli 1991 maken de volgende
internationale organisaties er deel van uit:
European Nature Heritage Fund
Eurosite
European Union for Coastal Conservation (EUCC)
Fédération Européenne des Conservatoires des Gestionnaires
d'Espaces Naturels
Federation of National and Nature Parks of Europe
International Council for Bird Protection (ICBP)
International Mire Conservation Group (IMCG)
International Waterfowl Research Bureau (IWRB)
World Wide Fund for Nature - Europe (WWF-Europe).
Het EHF fungeert als gesprekspartner van de Europese Commissie voor wat
betreft het EG-beleid inzake natuurbescherming.
Het secretariaat wordt momenteel gevoerd door EUROSITE (Zie bijlage III,
adressen).
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4

INTEGRATIE

De Gemeenschap kent diverse beleidssectoren die van invloed zijn op de
Europese natuur. In enkele gevallen, zoals met name binnen het algemene
milieubeleid en het landbouwbeleid, houden regelgeving, fondsen en acties
expliciet rekening met natuuraspecten. Ook in het algemeen wordt bij de
Europese beleidsontwikkeling in toenemende mate rekening gehouden met
het belang van de natuur en het landschap. Integratie van het natuuraspect in
andere beleidssectoren verkeert echter nog in de beginfase. De belangrijkste,
hier behandelde, sectoren zijn:
milieubeleid
structuurbeleid
landbouw
bosbouw
visserij
onderzoek
handel
toerisme
ontwikkelingssamenwerking
samenwerking met Midden- en Oost-Europa.
4.1

Milieubeleid

De doelstellingen van het Europese milieubeleid worden gerealiseerd met een
scala aan instrumenten, omvattende wetgeving, monitoring, onderzoek- en
actieprogramma's, fondsen, informatie en, in toenemende mate, ook
economische en fiscale maatregelen. In Hoofdstuk 3 over het Europees
natuurbeleid zijn reeds de in de Europese Akte verankerde doelstellingen van
het milieubeleid aangegeven.
Formeel omvat het EG-milieubeleid ook de natuur. In de praktijk is een
onderscheid gerechtvaardigd. Hier wordt met milieubeleid specifiek bedoeld
het beleid dat zich met aspecten van milieu-hygiëne en milieu-veiligheid
bezighoudt.
Het is een gegeven dat verbetering van de toestand van het milieu in het
algemeen ten goede komt aan de natuur. Daarom wordt hier een aantal van
de meest voor de natuur relevante milieu-maatregelen genoemd, zonder dat
nader wordt ingegaan wat precies de effecten ervan zijn op de natuur.
Tevens worden in dit hoofdstuk over Milieubeleid instrumenten (regelgeving,
fondsen, acties, en instellingen) besproken die betrekking hebben op het
milieubeleid zowel als op het natuurbeleid.
Ongeveer een kwart van de bijna tweehonderd EG-milieu-wetsteksten is
gericht op reductie van watervervuiling, zowel voor binnenwateren als voor
zeeën. Twee belangrijke elementen in de bestaande wetgeving zijn enerzijds
waterkwaliteitswaarden en anderzijds emissienormen voor specifieke stoffen.
Er bestaat een aantal EG-richtlijnen die kwaliteitsdoelstellingen vaststellen
voor bepaalde categorieën van gebruik van water, zoals voor drink-, zwem-,
vis- en schelpdierwater. Met name bij de twee laatste gevallen is het belang
voor de aquatische natuur evident, ook al is dit belang binnen de betreffende
regelgeving geen doel op zich.
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Er bestaan binnen de EG diverse aebieds-aebonden Besluiten omtrent
deelname aan internationale water-Conventies, zoals de Bonn-Conventie ter
bescherming van de Rijn tegen chemische vervuiling en de BarcelonaConventie ter bescherming van de Middellandse Zee tegen vervuiling. Reeds
genoemd is het Vierde Protocol van de Barcelona Conventie, dat gericht is op
bescherming van Mediterrane soorten en hun belangrijkste habitats.
Mede op het terugdringen van watervervuiling betrekking hebbende en
eveneens gebieds-gebonden zijn ook de specifieke EG-actieprogramma's
ENVIREG, MEDSPA en NORSPA (zie onder).
Ten aanzien van gevaarlijke stoffen krijgen emissienormen meer de nadruk,
een benadering die aansluit bij het principe van "bestrijding van vervuiling aan
de bron", zoals in de Europese Akte vastgelegd. Er is een aantal EG-richtlijnen
voor gevaarlijke en minder acuut gevaarlijke stoffen. De eerste groep is op
een "zwarte" lijst gezet (Lijst I). Dit zijn stoffen die op grond van hun
toxische, persistente en bio-accumulatieve eigenschappen als gevaarlijk zijn
bestempeld. Hiervoor gelden emissienormen en kwaliteitsnormen en is een
monitoringsysteem ingesteld, gekoppeld aan een vergunningensysteem. Voor
de minder acuut gevaarlijke ("grijze" of Lijst II) stoffen gelden
kwaliteitswaarden. Ook hierbij hoeft het belang van de regelgeving voor
aquatische organismen niet verder te worden toegelicht. Waarbij wel moet
worden opgemerkt dat de huidige beoordeling van het gevaar van betreffende
stoffen is gebaseerd op risico's voor de menselijke gezondheid en niet op
aquatische organismen.
Voor op de markt te brengen van nieuwe chemische stoffen, waarvoor in EGverband een kennisgevingsplicht is ingesteld, bestaat wel een
wetenschappelijk adviescomité dat de (eco)toxiciteit ervan moet beoordelen,
hetgeen derhalve ook een preventieve, beschermende functie heeft voor de
natuur.
Diverse EG-richtlijnen hebben betrekking op beperkingen van de lozingen van
een bepaalde industrie-tak. In het geval van de titaniumdioxide-industrie
bijvoorbeeld is besloten tot terugdringen van de lozingen vanwege schadelijke
effecten van het in het afval aanwezige zuren en zware metalen op mariene
organismen, en met name vissen.
Er bestaan voorstellen voor richtlijnen ter beperking van lozingen van nitraten
en fosfaten. Deze stoffen zijn belangrijke veroorzakers van eutrofiëring en
kunnen als zodanig schade toebrengen aan de aquatische natuur.
Eveneens ter vermindering van de luchtvervuiling hanteert de EG in haar
regelgeving zowel emissienormen als kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast
wordt ook het industrieel gebruik, dan wel industriële produktie van bepaalde
substanties aan banden gelegd of gefaseerd geheel stop gezet. Voorbeelden
zijn chloorfluorkoolwaterstoffen - CFK's - en polychloorbiphenylen -PCB's -.
Behalve een verbod op nieuwe toepassingen van PCB's, gebiedt de EGwetgeving tegenwoordig de eliminatie van PCB's en dienen stoffen en
produkten die meer dan 50 ppm PCB bevatten als toxisch afval behandeld te
worden. Saillant detail is dat in Nederland voorkomende zeehonden wel het
tienvoudige van deze limietconcentratie kunnen bevatten. Algemeen wordt
aangenomen dat PCB's o.a. een negatief effect hebben op de voortplanting
van zeehonden.

35

•

Waddenzee en zeehonden. Foto: Jan Heuff
De Waddenzee, een grensoverschrijdend natuurgebied van Europees
en mondiaal belang. Naast direct beschermende maatregelen dient
natuurbescherming vooral ook geïntegreerd te worden met andere
sectoren, zoals milieu, toerisme, visserij, landbouw, transport en
mijnbouw.

Emissienormen zijn o.a. vastgesteld voor uitstoot door motorvoertuigen
(waarbij ook grenzen zijn gesteld aan gehaltes aan zwavel en lood in de
brandstof) en door grote verbrandingsinstallaties zoals electriciteitscentrales.
Kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgesteld voor zwavel- en stikstofdioxide,
stofdeeltjes en voor lood.
De schade die luchtvervuiling (met name zure regen) in Europa aanricht aan
bossen, en aan wilde flora en fauna in het algemeen, is wel bekend en
aanzienlijk. De in de huidige regelgeving opgenomen kwaliteitsdoelstellingen
zijn tot op heden echter niet expliciet (mede) afgestemd op eisen die de
natuur stelt.
De EG-regelgeving met betrekking tot lawaai is op de eerste plaats op
harmonisatie van nationale voorschriften gericht. Voor diverse produkten,
machines, gemotoriseerde vervoermiddelen e.d. wordt voorzien in een
stapsgewijze verscherping van geluidseisen, hetgeen ook van belang is voor
(minder lawaai in) de natuur. Er bestaan op EG-niveau geen doelstellingen ten
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aanzien van geluidskwaliteit voor het landelijke gebied.
Een specifiek integratie-instrument wordt geleverd door de Richtlijn voor
Milieu-Effectbeoordeling van projecten (MER-richtlijn, 85/337). Behalve
bescherming van volksgezondheid en het milieu in het algemeen, wordt ook
"de instandhouding van de diversiteit aan soorten en het
reproduktievermogen van het ecosysteem als fundamentele grondslag van het
leven in stand te houden" als reden van de MER-richtlijn genoemd. In het
kader van een vergunningenprocedure moeten voor bepaalde categorieën
projecten de invloed op dier, plant en landschap expliciet worden beoordeeld,
en o.a. beoogde maatregelen om belangrijke nadelige effecten te vermijden,
te beperken en zo mogelijk te verhelpen moeten worden beschreven.
In de Richtlijn Milieu-Effectbeoordeling wordt al verplicht gesteld dat een
minimum-informatie over het project en de gevolgen ervan moet worden
verstrekt. In 1990 heeft de Raad een Richtlijn aangenomen inzake de vrije
toegang tot milieu-informatie waarover de overheid beschikt. Onder milieuinformatie wordt expliciet ook genoemd:
".... informatie betreffende de toestand van water, bodem, lucht, fauna, flora,
akkers en natuurgebieden, betreffende activiteiten (met inbegrip van
activiteiten die hinder veroorzaken, zoals lawaai) en maatregelen die hierop
een ongunstig effect hebben of waarschijnlijk zullen hebben, en betreffende
beschermende activiteiten ...".
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Richtlijn inzake
wettelijke aansprakelijkheid betreffende schade voor gezondheid of voor het
milieu ten gevolge van afval. Het gaat daarbij alleen over afval van industriële
of commerciële herkomst en voor schade die ernstig en permanent is.
Permanent wil zeggen dat zich structurele veranderingen van bodem, water,
lucht, flora of fauna manifesteren. Mocht het voorstel worden aangenomen,
dan zal de implementatie van de Richtlijn vermoedelijk tot veel jurisprudentie
leiden. Men denke aan de vele complicaties bij toepassing ervan op de
problematiek van de zure regen.
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4.1.1

Regionale milieuprogramma's

Er is een aantal regionale milieuprogramma's opgezet, met name bedoeld voor
de minder ontwikkelde regio's van de Gemeenschap.
Het programma ENVIREG hangt nauw samen met de later te bespreken
Structuurfondsen en is specifiek bedoeld voor onder deze fondsen
aangegeven "regio's met een ontwikkelingsachterstand". Betreffende regio's
zijn: Griekenland, het zuidelijk deel van Italië, Sardinië en Corsica, het
grootste deel van Spanje, Portugal en Ierland. De grootste nadruk wordt
gelegd op de Mediterrane kustgebieden, en daarbinnen weer op gebieden die
onder grote toeristische druk staan. Voor ENVIREG gelden dezelfde
prioriteiten als voor MEDSPA.
Het programma MEDSPA heeft een grotere geografische reikwijdte in het
Middellandse Zeegebied dan ENVIREG. MEDSPA is bedoeld ter bevordering
van milieudemonstratieprojecten in kustgebieden langs de gehele
Middellandse Zee (en het ten zuiden van de rivier de Ebro gelegen deel van
het Iberisch schiereiland) voor regio's die niet in aanmerking komen voor
steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, een van de
drie Structuurfondsen). Dit is het tweede verschil met ENVIREG: MEDSPA is
een milieufonds voor een regio, ENVIREG is een regionaal fonds ten behoeve
van het milieu.
Prioritaire activiteiten in het kader van MEDSPA zijn:
zuivering en behandeling van vast en vloeibaar afval van steden met
minder dan 100.000 inwoners;
behandeling en inzameling van toxisch en gevaarlijk scheepsafval
("havenontvangstinstallaties");
geïntegreerd beheer van voor de Gemeenschap van belang zijnde
biotopen in de kustgebieden:
institutionele ondersteuning ten behoeve van milieu-beheer en milieubeleid in niet-EG-landen.
Momenteel staat een voorstel van de Europese Commissie ter discussie voor
een Verordening inzake NORSPA. NORSPA is een Milieu-actieprogramma voor
de Noordelijke zeeën, met name gericht op terugdringen van verontreiniging
van de zee en het schoonhouden van stranden en kustwateren, en moet de
noordelijke tegenhanger van MEDSPA worden. MEDSPA en NORSPA te
zamen bedekken alle zeeën en kustgebieden van de Europese Gemeenschap.
De volgende (onderzoeks)activiteiten worden beoogd:
maatregelen ter beperking van vervuiling
geavanceerde technologieën voor afvalwaterbehandeling en
voorkoming van verontreiniging;
geïntegreerd beheer van biotopen van communautair en internationaal
belang:
beperking van kusterosie in gebieden met belangrijke ecosystemen:
en, ten aanzien van niet-EG-landen:
institutionele versterking van het milieubeheer- en -beleid en
uitwisseling van kennis, expertise en schone technologie.
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4.1.2

Communautaire Acties voor het Milieu

De Verordening inzake Communautaire Acties voor het Milieu (CAM) is vanaf
1984 tot voor kort het belangrijkste fonds voor natuur- en
milieubeschermingsacties in de EG geweest. CAM richt zich met name op:
demonstratieprojecten voor de ontwikkeling van nieuwe, schone
technologieën;
demonstratieprojecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe
technieken en methodes voor het meten en bewaken van de kwaliteit
van het natuurlijk milieu;
stimulerinasproiecten voor het behoud of herstel van ernstig bedreigde
biotopen waar in oevaar verkerende soorten leven en die van bijzonder
belang zijn voor de Gemeenschap, ter toepassing van de EGVogelrichtliin;
demonstratieprojecten t.b.v. recycling;
demonstratieprojecten t.b.v. detectie en sanering van verontreinigde
gebieden;
stimuleringsprojecten ter bescherming of herstel van door branden,
erosie of verwoestijning bedreigde bodems.
CAM, evenals MEDSPA, NORSPA (indien het voorstel hiervoor tegen die tijd
door de Raad is aangenomen) en ACNAT zullen naar verwachting worden
opgenomen in de door de Commissie voorgestelde Verordening voor een
milieufonds ("LIFE" genaamd).

4.1.3

LIFE

De Europese Commissie heeft een Verordening voorgesteld voor de oprichting
van een financieel instrument voor het Milieu, LIFE genoemd. Het doel van
LIFE is financiering van prioritaire milieuacties, in de EG en financiering van
EG-acties in het kader van internationale overeenkomsten.
In een bijlage van de voorgestelde Verordening wordt een niet-uitputtende
opsomming gegeven van soorten maatregelen waaraan LIFE steun zou
kunnen verlenen. Met betrekking tot natuurbescherming betreft dit o.m.:
institutionele versterking
scholing, voorlichting, bewustmaking
verbetering van bewakingsnetwerken
herstel van vegetatie die door brand, erosie of woestijnvorming is
verwoest
bescherming van bossen,
bescherming van kustgebieden en van kustwateren
natuurbescherming en instandhouding van biogenetische rijkdom van
communautair belang
steun aan derde landen in verband met de uitvoering van internationale
overeenkomsten en de oplossing van gemeenschappelijke of mondiale
problemen.
In het voorstel inzake LIFE wordt een fusie voorzien van CAM, MEDSPA,
ACNAT en (eventueel) NORSPA.
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4.1.4

Europees Milieuagentschap

Bij Verordening 1210/90 is opgericht het Europees Milieuagentschap en het
Europees milieu-observatie- en -informatienetwerk.
Vooraf aan de instelling hiervan was al begonnen aan het Programma
CORINE. CORINE betrof een proefproject voor het verzamelen van, en het
coördineren van informatie over de toestand van het milieu en de natuurlijke
hulpbronnen van de Gemeenschap. Op het gebied van de natuur heeft
CORINE onder andere een inventarisatie gemaakt van
natuurbeschermingsgebieden van Communautair belang, inclusief van de
daarin aanwezige flora en fauna.
Het door het Agentschap tot stand te brengen en te coördineren Netwerk
beoogt een bestendiging van CORINE en zal voornamelijk functioneren op
basis van nationale informatienetwerken en thematische centra.
Het Agentschap is juridisch autonoom, zij het dat wel een nauwe band moet
worden onderhouden met de EG-instellingen en de Lidstaten. Het is de
bedoeling een Raad van Bestuur samen te stellen uit vertegenwoordigers van
Lidstaten, de Commissie en door het Europees Parlement aan te wijzen
wetenschappers. Het Agentschap moet onder leiding van een Uitvoerend
Directeur komen te staan.
Niet-EG-landen kunnen aan de werkzaamheden van het Agentschap
deelnemen, mits zij daartoe een overeenkomst met de EG sluiten.
Tot de taken van het Agentschap behoren o.a.:
het tot stand brengen en coördineren van het netwerk;
het verzamelen, verwerken, analyseren en evalueren van
milieugegevens en het verspreiden van informatie;
harmonisatie van milieugegevens op Europees niveau;
stimuleren van de ontwikkeling van milieuprognoses ten behoeve van
preventieve maatregelen en van economische kosten-baten analyses
m.b.t. milieuschade en maatregelen.
Naast algemene milieu-activiteiten met betrekking tot lucht-, water- en
bodemverontreiniging, afvalbeheer en geluidsemissies, behoren tot de
prioritaire werkgebieden:
toestand van bodem, flora, fauna en biotopen;
bodemgebruik en natuurlijke hulpbronnen;
bescherming van de kust.
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4.2

Structuurbeleid

In 1986 zijn bij de Europese Akte nieuwe doelstellingen voor de Europese
Gemeenschap vastgesteld. Zo moet de Europese Gemeenschap niet alleen
voor eind 1992 een grote markt zonder grenzen verwezenlijken, ook de
economische en sociale samenhang dient te worden versterkt. Via het
structuurbeleid moet het verschil tussen de goed ontwikkelde en de minder
begunstigde regio's worden verkleind.
Er zijn een tweetal instrumenten die deze structurele aanpassing moeten
helpen vergemakkelijken: leningen en subsidies.
Via de volgende instrumenten worden leningen verstrekt welke voor natuur
en milieu van belang kunnen zijn:
De Europese Investeringsbank (EIB). Deze verstrekt leningen voor
investeringsprojecten (incl. milieuprojecten) van de overheid en de
particuliere sector die ten doel hebben de regionale en industriële
ontwikkeling te bevorderen.
Het Nieuw Communautair Instrument (NCI). Dit instrument machtigt
de Europese Commissie om namens de EG leningen op te nemen en de
desbetreffende bedragen door te lenen ter bevordering van
investeringen.
De belangrijkste subsidie-instrumenten zijn de drie Structuurfondsen. Deze
drie grote Fondsen vormen de ruggegraat van het hervormde structuurbeleid
van de Gemeenschap3. Het zijn:
Het Europees Sociaal Fonds (ESF). Via dit Fonds wordt bijstand
verleend voor opleiding, indienstneming en omscholing van
arbeidskrachten.
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het EFRO
heeft als doel ongelijkheden tussen regio's op te heffen door
stimulering van produktieve investeringen en verbeteringen van
infrastructurele voorzieningen, t.b.v. de economische ontwikkeling.
De Afdeling "Oriëntatie" van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL). dient ter modernisering van de
landbouwinfrastructuur.
De omvang van de drie fondsen zal worden vergroot van 7 miljard ECU
(1989) tot 14 miljard ECU in 1993 (meer dan één vierde van de totale EGbegroting). Het eerder besproken milieuprogramma ENVIREG wordt via deze

Er is een aantal regelingen die al waren opgezet vóór de hervorming
van de structuurfondsen en die nu nog lopen. De meeste nog
geldende regelingen zijn gegroepeerd in de Geïntegreerde
Mediterrane Programma's (GMP's). Dit zijn meerjarenprogramma's
die ten doel hebben de sociaal-economische structuur te verbeteren
in Griekenland en in de zuidelijke regio's van Italië en Frankrijk, op
het gebied van infrastructuur, plattelandsontwikkeling, industrie, de
dienstensector en op het gebied van menselijk potentieel.
Acties omvatten sporadisch milieubescherming en bosbouwactiviteiten. Ook in Spanje, Portugal en Ierland zijn er dergelijke
programma's opgezet.
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fondsen gefinancierd. Projecten en programma's worden door nationale
autoriteiten in overleg met de Europese Commissie en diverse raadgevende
Comités in planmatige vorm opgesteld en gelden voor een maximale duur van
5 jaar.
Programma's en grote projecten gefinancierd vanuit de Structuurfondsen
kunnen van grote invloed zijn op natuur en milieu. Gezien de gerichtheid van
de fondsen op ontsluiting, ontwikkeling en bevordering van industrie en
landbouw, zal de ruimte voor natuur en natuurlijke landschappen onder grote
druk komen te staan. Tegelijkertijd wordt sinds de hervorming van de
structuurfondsen in 1988 veel meer preventieve aandacht gegeven aan
natuur- en milieu-aspecten en zijn tevens concrete positieve acties ten
behoeve van natuur en milieu mogelijk.
De vijf prioritaire doelstellingen van de Structuurfondsen zijn:
Doelstelling 1
Ontwikkeling en structurele aanpassing van regio's met
een ontwikkelingsachterstand (zie figuur 2).
Deze regio's komen in aanmerking voor financiering
vanuit de drie Structuurfondsen, de EIB, het NCI en
vanuit het EGKS-fonds. Ook ENVIREG is specifiek voor
deze regio's bedoeld.
Doelstelling 2

Omschakeling van regio's, grensregio's of deelregio's
(werkgelegenheidsgebieden en stedelijke
gemeenschappen) die door de achteruitgang van de
industrie worden getroffen.
Bijstand vanuit het ESF, het EFRO, alsmede via de EIB,
het NCI of het EGKS-instrument.

Doelstelling 3

Bestrijding van langdurige werkloosheid.

Doelstelling 4

Vergemakkelijken van de inschakeling van jongeren in
het arbeidsproces.

Doelstelling 5

In het kader van de hervorming van het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid: versnelde
aanpassing van de landbouwstructuur (doelstelling 5a)
en bevordering van de plattelandsontwikkeling
(doelstelling 5b, zie figuur 3).
Via het EOGFL-Oriëntatie wordt overal in de
Gemeenschap bijstand verleend voor de financiering van
maatregelen met het oog op aanpassing van de structuur
voor de produktie, verwerking en afzet van
landbouwprodukten.
Voor de bijstandsverlening in de als plattelandszones
aangemerkte gebieden worden de drie Structuurfondsen
gezamenlijk ingeschakeld. Via de EIB en het NCI kan
eveneens bijstand worden verleend.

5a

5b
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Via het EQGFL-Oriëntatie t.b.v. doelstelling 5a te financieren maatregelen
betreffen o.a. ( Zie voor een verdere bespreking onder het hoofdstuk
Landbouw):
omschakeling, diversificatie, heroriëntatie en aanpassing van het
produktievermogen
(voor zover niet gedekt door het EFRO:) verbetering van de voor de
ontwikkeling van land- en bosbouw onontbeerlijke
plattelandsinfrastructuur en maatregelen t.b.v. diversificatie
ruilverkaveling, verbetering van bouwland en weidegrond, irrigatie- en
drainagesystemen
milieubescherming en instandhouding van de landelijke ruimte
ontwikkeling en valorisatie van bossen.
Het EFRO neemt deel aan de financiering van o.a.:
werkgelegenheid verschaffende produktieve investeringen
investeringen t.b.v. infrastructuur
maatregelen met het oog op de ontsluiting van het eigen potentieel
van de regio's
produktieve investeringen en infrastructurele investeringen ter
bescherming van het milieu.
Wat betreft het ES F kan voor natuur(-beheer) de volgende maatregel
interessant zijn: tewerkstelling in niet-produktieve projecten die in collectieve
behoeften voorzien en gericht zijn op het scheppen van extra arbeidsplaatsen
ten behoeve van langdurig werklozen.
Tot de ontwikkelingszwaartepunten van doelstelling 5 b behoren onder
andere:
landbouw
bosbouw
ontwikkeling van andere economische sectoren
toerisme (o.a. valorisatie van natuurlijk en cultureel toeristisch
potentieel, zoals bijv. ontdekkingstoerisme, toeristische routes)
milieu, herstel van de milieukwaliteit, bescherming van ecologisch
waardevolle gebieden, landschappen en natuurlijke hulpbronnen
(instandhouding van flora, fauna en bossen), voorkoming van
natuurrampen, brandbestrijding, bestrijding van bodemerosie.
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Figuur 2

EG-regio's met een ontwikkelingsachterstand (Doelstelling 1
van de Structuurfondsen). Bron: Europese Commissie, DG XVI.
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Figuur 3

Te ontwikkelen EG-plattelandszones (Doelstelling 5b van de
Structuurfondsen). Bron: Europese Commissie, DG XVI.
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4.3

Landbouw

Als gebruiker ten principale van het landelijk gebied speelt de landbouw een
belangrijke rol ten aanzien van natuur en landschap.
De doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals
vastgelegd in het EG-Verdrag (art. 39) zijn:
verhoging van produktiviteit
het waarborgen van een redelijke levensstandaard
het stabiliseren van de markten
veilig stellen van de voorziening van landbouwprodukten
het zorgen voor redelijke prijzen voor de consument.
Er zijn geleidelijk verschillende markten van landbouwprodukten ingesteld om
die doeleinden te bereiken. Randvoorwaarden daarbij zijn de internationale
verplichtingen (zoals internationale handelsafspraken, o.a. via de GATT), de
wens tot samenwerking met derde wereldlanden, de ontwikkeling van minder
begunstigde regio's en bescherming van het milieu en van de consumenten.
De grondslagen van de marktorganisaties zijn 1) de eenheid van de Europese
markt, 2) de communautaire preferentie voor bescherming van de Europese
markt en tegen schommeling van wereldmarktprijzen en 3) de financiële
solidariteit, zoals met name middels het Landbouwstructuurfonds (Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw).
In velerlei opzicht heeft het gemeenschappelijke landbouwbeleid haar
doelstellingen bereikt. Dit succes heeft echter ook een prijs gehad, onder
andere in de vorm van overschotten en de invloed op natuur en milieu. De
afgelopen jaren is daarom een ingrijpende heroriëntatie op gang gekomen.
Genomen maatregelen zijn o.a,:
een restrictief prijsbeleid, zoals via vermindering van de steunprijzen in
de overschotsectoren
de organisatie van stabiliserende mechanismen, zoals via
produktiedrempels en quota per produkt gekoppeld aan prijs- of
steunverminderingen en heffingen
financiële aansporingen om bepaalde gronden braak te laten liggen,
voor bebossing, om over te gaan tot een minder intensieve cultuur en
voor alternatieve produkten
hervorming van de structuurfondsen, zoals eerder al beschreven. De
verbetering van de landbouwstructuren wordt ingebed in een algemene
strategie voor plattelandsontwikkeling. In de gebieden die dicht bij een
grote agglomeratie liggen gaat de voorrang naar bescherming van het
landbouwmilieu, terwijl het er in de meer geïsoleerde en in
moeilijkheden verkerende gebieden om gaat een autonome groei te
stellen tegenover de gevaren van ontvolking. Een reeks maatregelen is
genomen of wordt voorbereid om aanpassing van de landbouw te
bevorderen, evenals de ontwikkeling van bosbouw, toerisme,
kleinschalige economische bedrijvigheid e.d.
in het algemeen wordt meer rekening gehouden met de essentiële rol
van de landbouw bij de bescherming van het milieu. Regelingen
(waarvan enkele nog in voorbereiding) zijn o.a. steun voor landbouw in
bergstreken met inbegrip van natuurbehoud (in Nederland: de zgn.
Bergboerenregeling), Steun voor landbouwers in ecologisch kwetsbare
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gebieden (Nederland: Relatienota), steun voor niet-vervuilende produktinstallaties, verbod van hormonen voor runderen en van bepaalde
verdelgingsmiddelen, beperking van watervervuiling door nitraten,
fosfaten en fytosanitaire produkten.
In de volgende tabel zal een aantal van de voor natuur en milieu meest
belangrijke regelingen worden genoemd (zie ook hoofdstuk 4.2: Structuurfondsen, doelstelling 5a, hoofdstuk 4.4: Bosbouw en Bijlage II, Fondsen
rubrieken 5 en 6).
Een aantal andere EG-steunmaatregelen voor de landbouw, zoals voor
extensivering, voor omschakeling en voor vervroegde uittreding in de
landbouwsector, zijn weliswaar niet gericht op natuur- of milieubehoud, maar
bevatten wel voorwaarden ter bescherming van natuur en milieu. Zij worden
hier verder niet besproken.

VOOR NATUUR BELANGRIJKE LANDBOUW- EN BOSBOUWMAATREGELEN
Steun voor de landbouw in berggebieden en probleemgebieden
Richtlijn 75/268/ PB L 128; Verordening 797/85 PB L 93; Verordening 1760/87
PB L 167; Verordening 3808/89 PB L 371.
Steun voor het uit produktie nemen van bouwland (set aside)
Verordeningen: 797/85 PB L 93; 1094/88 PB L 106; 1272/88 PB L 121;
1273/88 PB L 121; 3981 /89 PB L 380; 752/90 PB L 83; 1941 /90 PB L 174.
Steun voor landbouwers in uit milieu-oogpunt kwetsbare gebieden
Verordeningen 797/85 PB L 93 en 1760/87 PB L 167.
Steun voor extensivering
Verordeningen: 797/85 PB L 93; 1760/87 PB L 167; 1094/88 PB L 106;
4115/88 PB L 361; 591/89 PB L 65
Steun voor omschakeling
Verordening 1094/88 PB L 106; Doe. COM(88)533 def.
Bebossing van landbouwgrond
Verordening 1610/89 PB L 165
Ontwikkeling en valorisatie van de bossen in landelijke gebieden
Verordening 1610/89, PB L 165
Bescherming van de bossen tegen brand
Verordeningen 3529/86, PB L 326 en 1614/89, PB L 165
Bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging
Verordeningen 3528/86, PB L 326 en 1613/89, PB L 165.
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4.4

Bosbouw

Sinds enige jaren kent de Gemeenschap een communautair kader voor
bosbouwbeleid4. De activiteiten zijn voornamelijk op drie gebieden
toegespitst (zie ook de tabel op de vorige bladzijde en bijlage II, rubriek 6):
actieve deelname aan het planologische proces en het creëren van
goede toekomstperspectieven voor het platteland via op bebossing en
gebruik van landbouwgrond voor culturele en recreatieve doeleinden
gerichte maatregelen
de voorziening van de Gemeenschap met hernieuwbare grondstoffen,
met name hout en andere cellulosehoudende vezels. Hierbij wordt
naast ontwikkeling van de economische functies, ook gestreefd naar
versterking van de ecologische en op natuurbehoud gerichte en de
recreatief-sociale functies
bijdragen tot de sanering van het milieu en tot de voorkoming en
bestrijding van erosie via OP bescherming van de bossen gerichte
maatregelen. In dit kader zijn o.a. twee specifieke Verordeningen
ingesteld, ter bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging resp.
brand.
Ter coördinatie en begeleiding van deze maatregelen zijn twee organen
ingesteld:
1
het Permanent Comité voor de Bosbouw. Dit vervult een adviserende
rol bij de uitvoering van de EG-acties en beheert de bosbeschermende
maatregelen (de via Verordeningen ingestelde acties ter bescherming
van bossen tegen brand en tegen luchtvervuiling).
2
het Europees Informatie- en Communicatiesysteem voor de Bosbouw
(EFICS). Hiermee wordt informatie verzameld over de structuur en de
werking van de bosbouwsector, alsmede over de staat van de bossen.
Ten behoeve van o.a. onderzoek met betrekking tot bosbestanden, -planning
en -bescherming heeft de EG het fonds "FOREST" ingesteld.

4

Com(88) 255 def. en PB L 165, 1989.
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4.5

Visserij

Sinds 1983 bestaat er een Gemeenschappelijk visserijbeleid. Dit beleid
bestrijkt vier hoofdgebieden: de instandhouding en het beheer van de
visbestanden, de ordening van de markten, structurele vraagstukken en de
internationale relaties.
Meer dan enige andere bedrijvigheid in Europa is de, economisch zeer
belangrijke, (zee)visserij een vorm van directe exploitatie van de natuur.
Integratie van overwegingen inzake natuurbescherming is echter slechts van
recente datum en nog onvoldoende ontwikkeld..
De vangst van biologisch kwetsbare vissoorten is onderworpen aan een
stelsel van vergunningen in een gebied ten noorden van Groot Brittannië, rond
de Shetlands en de Orkney-eilanden. De visvangst is hier gereserveerd voor
een aantal Britse, Franse, Duitse en Belgische vaartuigen.
De bescherming en het beheer van visbestanden in de Atlantische Oceaan en
Noordzee worden gereguleerd door maximale toegestane vangsten (Total
Allowable Catches, TAC's). Deze worden elk jaar vastgesteld door de Raad
van Ministers voor de soorten waarvan de bestanden overbevist dreigen te
raken. Individuele lidstaten krijgen specifieke quota toegekend.
De Europese Commissie is belast met de controle op het toepassen van de
maatregelen. Lidstaten zijn verplicht gegevens uit te wisselen over vangsten
die schepen uit andere lidstaten in hun havens aan land brengen.
De Gemeenschapszone van 200 mijl is in beginsel voor alle Europese vissers
toegankelijk.
De EG kent diverse financiële regelingen ter ondersteuning ter bescherming
van visbestanden en voor onderzoek. Het Onderzoekprogramma voor de
visserijsector "FAR" richt zich onder andere op beheer van de visserij, studies
naar omvang en verspreiding van bestanden, milieuproblemen en
vismethoden.
Tevens is er een budgetpost voor biologische studies betreffende de visserij,
welke is gebaseerd op Verordening 170/83 inzake het instellen van een
communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van
visbestanden. Een nieuwe budgetpost betreft "Speciale projecten voor de
bescherming van het leven in de zee". Dit fonds is gericht op bescherming
van gebieden door verbod op of beperkt toestaan van visserij. Het eerste in
dit kader uitgevoerd project betreft de Noordzee.
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4.6

Onderzoek

Het Europese onderzoek- en technologiebeleid is ingebed in globale
kaderprogramma's. Het huidige, derde, kaderprogramma loopt van 1990 tot
1994. Het voornaamste doel is de internationale concurrentiepositie die de
Europese industrie inneemt te handhaven en te versterken. Het derde
kaderprogramma geeft aanzienlijke aandacht aan milieu, natuurlijke
hulpbronnen, ecosystemen, biotechnologie, agro-industrieel onderzoek en aan
mobiliteit van onderzoekers. Milieu vormt een element van alle programma's.
De Gemeenschap beschikt over een Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek, het GCO.
Het GCO, oorspronkelijk opgezet voor nucleair onderzoek in het kader van het
EURATOM-Verdrag, omvat communautaire onderzoeksactiviteiten op alle
terreinen van wetenschappelijk en technisch onderzoek. Er zijn vanuit dit
Centrum een groot aantal sector-onderzoeksactiviteiten in uitvoering
genomen, onder meer op het gebied van energie, milieu, grondstoffen en
biotechnologie. Aan de programma's van het GCO wordt deelgenomen door
universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven.

Voor natuur en milieu zijn de belangrijkste onderzoeksprogramma's van de
EG: STEP, EPOCH en MAST.
STEP (Science and Technology for Environmental Protection) omvat negen
onderzoeksgebieden:
milieu en menselijke gezondheid,
beoordeling van de risico's van chemicaliën,
atmosferische processen en luchtkwaliteit,
waterkwaliteit,
bescherming van bodem en grondwater,
onderzoek naar ecosystemen.
bescherming en behoud van het Europese culturele erfgoed,
milieubeschermingstechnologie,
grote technologische risico's en brandveiligheid.
Naast onderzoek naar ecosystemen in het algemeen, impliceren bovenstaande
gebieden ook o.a.:
vervangen van dieren bij testen met chemicaliën
ecologische effecten van chemische stoffen
invloed van vervuiling op ecosystemen

EPOCH (European Programme on Climatology and Natural Hazards) omvat
vier onderzoeksgebieden:
het klimaat in het verleden en klimaatveranderingen
klimaatprocessen en -modellen
klimaateffecten en met het klimaat samenhangende gevaren
aardbevingsgevaar.
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Doelstellingen van EPOCH, voor zover deze direct op natuur betrekking
hebben, zijn:
globale klimaatveranderingen en wisselwerking met ecosystemen
geïntegreerd onderzoek, natuurrampen, woestijnvorming.

MAST (Marine Science and Technology) is bedoeld ter bevordering van kennis
van, en technologie t.b.v. zee en kustwateren, met name binnen Europa.
Hieronder vallen o.a. ook ontwikkeling en verbetering van modellen van
ecosystemen. Het programma wordt zoveel mogelijk in samenhang met STEP
en EPOCH uitgevoerd.

Ook onder diverse andere beleidssectoren zijn onderzoekprogramma's of
acties ingesteld.
Onderzoek ter ondersteuning van bescherming van bossen tegen
luchtverontreiniging en brand en FOREST (onderzoek o.a. ten behoeve van
bosbescherming) zijn reeds genoemd onder Bosbouw, hoofdstuk 4.4.
Onder Visserij, hoofdstuk 4.5, zijn reeds genoemd de programma's FAR (o.a.
onderzoek naar vismethoden en milieuproblemen bij de visserij), biologische
studies ten behoeve van instandhouding van visbestanden en speciale
projecten voor de bescherming van het leven in zee.
Enkele van de overige meest relevante onderzoekacties worden hier genoemd.
CAMAR (Concurrentievermogen van de landbouw en beheer van de
agrarische hulpbronnen), dat gericht is op onderzoek in verband met
structurele problemen in de landbouw, o.a. betreffende systemen voor beheer
van bodem en water, die de landbouw, het milieu en het landschap ten goede
komen.
In het kader van onderzoek op het gebied van biotechnologie, onder andere
via het programma BRIDGE, wordt aandacht gegeven aan ecologische
implicaties van de biotechnologie en onderzoek naar instandhouding van
genetische rijkdommen. Met betrekking tot ontwikkelingslanden is er een
programma "onderzoek en technologische ontwikkeling van
biowetenschappen en biotechnologie ten behoeve van ontwikkelingslanden"
dat mede aandacht geeft aan visbestanden in binnenwateren en kustwateren
en aan bossen.
Een andere actie voor ontwikkelingslanden is "Wetenschap en techniek ten
dienste van ontwikkeling" dat via een subprogramma aandacht geeft aan
instandhouding en beter gebruik van het milieu.
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4.7

Handel

Bij de beschouwing van het EG-natuurbeleid in hoofdstuk 3 is een aantal
maatregelen genoemd ter regulering en beperking van de handel in wilde flora
en fauna en produkten daarvan. Het betreft de internationale handel in
bedreigde soorten wilde dieren en planten (CITES), de import van produkten
van zeehonden en van bont verkregen m.b.v. de zogenaamde leghold trap
(wildklem). Met het wegvallen van de Europese binnengrenzen moeten
dergelijke handelsmaatregelen op EG-niveau genomen worden. Echter in
bepaalde gevallen, zoals bij de Verordening inzake toepassing van CITES,
kunnen afzonderlijke landen strengere maatregelen nemen. M.a.w. de interne
handel in wilde flora en fauna zal in de EG niet geheel vrij worden.
In EG-verband wordt, op instigatie van het Europees Parlement, een
specifieke discussie gevoerd met betrekking tot import van tropisch hout.
Vanuit het Parlement is aangegeven dat de houtkap in tropische bossen,
mede ten behoeve van export naar de EG, niet duurzaam is en tevens een
belangrijke oorzaak is van ontbossing. Er is daarom voorgesteld om import
beperkende maatregelen voor hout uit niet ecologisch beheerde bossen ten
gunste van houtimporten uit goed beheerde bossen. De Commissie heeft
toegezegd naar de mogelijkheden hiertoe onderzoek te doen. Het onderzoek
concentreert zich momenteel met name op een systeem voor keurmerken.
Tevens discussieert het wetenschappelijk Comité voor de CITES-Verordening
over mogelijkheden om bedreigde boomsoorten in de Verordeningsbijlagen op
te nemen, en zodoende de import te beperken dan wel te verbieden.
Daarnaast participeert de EG in de Internationale Organisatie voor Handel in
Tropisch Hout (ITTO), een organisatie welke zich mede met ecologische
aspecten van de handel bezighoudt.
In het Vierde Milieu Actieprogramma heeft de Europese Commissie
aangekondigd onderzoek te doen naar ongunstige effecten van het EGhandelsbeleid op tropische bossen. Dit is nog niet gebeurd.
De EG heeft regelgeving ingesteld inzake de internationale handel in
gevaarlijke chemische produkten en gevaarlijk afval en heeft hieromtrent ook
een aantal overeenkomsten gesloten met derde landen en groepen. Met
betrekking tot gevaarlijke produkten (incl. een aantal pesticiden) is een - en
kennisgevings- en vergunningsplicht ingesteld.
In het kader van de vernieuwde Conventie tussen de EG en de ACS-landen
(Lomé IV, zie onder Ontwikkelingssamenwerking) heeft de EG zich verplicht
de export te verbieden van gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval naar de
ACS-landen. De ACS-landen hebben zich op hun beurt gebonden aan een
importverbod van dergelijk materiaal vanuit andere landen.
Tenslotte de juridische grondslag voor handelsbeperkingen t.b.v.
natuurbescherming. Het EEG-Verdrag voorziet in de mogelijkheid tot
handelsbeperkingen ter bescherming van o.a. de volksgezondheid en het
leven van mensen en dieren of het behoud van planten en de bescherming
van het nationaal artistiek, historisch en archeologisch bezit. Het LoméVerdrag kent dezelfde soort voorziening (artikel 170) met betrekking tot
invoer van produkten uit de ACS-landen. Beide voorzieningen stroken met de
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, artikel XX).
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4.8

Toerisme

Het toerisme is in de Gemeenschap een belangrijke economische activiteit, die
ongeveer vijf procent van het Europese Bruto Nationaal Produkt oplevert en
aan acht miljoen mensen werk verschaft.
Het beleid van de EG is er op gericht het toerisme verder te stimuleren. Via
een actieplan hiertoe van de Commissie wil zij zich onder meer inzetten voor
diversificatie van toeristische activiteiten, een betere geografische en
seizoenspreiding en verbetering van het toeristisch aanbod.
Punten die hierbij speciale aandacht krijgen zijn o.a.:
cultureel toerisme
natuurbescherming en milieu
plattelandstoerisme.
Het programma ENVIREG financiert o.a. acties voor afvalverwerking,
bestrijding van zeewatervervuiling en biotoopbescherming, mede vanuit
toeristisch belang. Het programma ENVIREG richt zich met name op
kustgebieden in de zuidelijke regio's. Voor berggebieden, zoals de Europese
Alpen, die ook onder grote toeristische druk staan, zijn in dit opzicht tot op
heden geen maatregelen genomen in EG-verband. Wel is de EG als
onderhandelingspartner betrokken bij besprekingen over een tussen de zeven
"Alpen-landen" te sluiten Conventie ter bescherming van de Alpen.
Bescherming van natuur en landschap zal een belangrijk onderdeel uitmaken
van deze overeenkomst. Op gebied van het toerisme zullen naar verwachting
strenge maatregelen van kracht worden.
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4.9

Ontwikkelingssamenwerking

4.9.1

Lomé IV

De Europese Gemeenschap onderhoudt talrijke betrekkingen met
ontwikkelingslanden. Het voornaamste kader van het EG-beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking wordt gevormd door de ACS-EEG Overeenkomst.
Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en 69 landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille
Oceaan, de zogenaamde ACS-Ianden. Ruwweg de helft van de Europese
ontwikkelingsgelden wordt besteed in het kader van deze Overeenkomst.
In navolging van drie eerdere Overeenkomsten wordt de huidige met Lomé IV
aangeduid. Lomé IV is in 1989 getekend in Lomé, Togo, en per maart 1990
van kracht geworden. Lomé IV geldt voor 10 jaar. Er is echter een procedure
opgenomen volgens welke wijzigingsvoorstellen kunnen worden behandeld na
vijf jaar. Het financiële protocol is voor vijf jaar vastgelegd en omvat 12
miljard ECU. 10,8 miljard ECU zal uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)
komen en 1,2 miljard kan worden geleend via de Europese Investeringsbank.
Voor de tweede periode van vijf jaar zal een nieuw Financieel Protocol worden
gesloten.
Lomé is een kader-verdrag dat nader dient te worden uitgewerkt. Dit gebeurt
in de vorm van Indicatieve Programma's, welke in onderling overleg tussen de
Gemeenschap en de afzonderlijke ACS-Staten worden opgesteld. Groepen
van ACS-Ianden kunnen in het kader van Lomé ook gezamenlijk of met derde
landen en/of regionale organisaties regionale programma's initiëren.
De ACS-EEG Overeenkomst kent de volgende instellingen:
Raad van Ministers
Comité van Ambassadeurs
Raadgevende Vergadering (ook wel Paritaire Vergadering, bestaande
uit leden van het Europees Parlement en Parlementsleden van de ACSStaten).
In Lomé IV is een Milieu-hoofdstuk opgenomen en het milieu-aspect, en in
mindere mate ook het natuur-aspect, zijn in de gehele tekst geïntegreerd.
De Conventie stelt dat "de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
behoud van het natuurlijke erfgoed" zich dient te uiten in acties en
samenwerking ten behoeve van "milieubescherming", "rationeel beheer en
behoud van natuurlijke hulpbronnen", "bescherming van ecosystemen" en
"behoud van tropische bossen en van biologische diversiteit".
Het is mogelijk om in het kader van Lomé IV programma's, acties en zelfs
microprojecten ten behoeve van herstel, beheer of bescherming van natuur
gefinancierd te krijgen. Dit geldt voor de ACS-Staten en instellingen waarin
deze Staten participeren, maar ook, indien de betreffende ACS-Ianden
daarvoor toestemming geven, voor lokale groepen en particuliere organisaties.
Het is duidelijk dat het verzoek hiertoe op de eerste plaats vanuit
betreffend(e) land of regio moet komen. Hiertoe kan men contact opnemen
met de Europese Commissie, DG VIII (en eventueel ook met de binnen dit DG -
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gestationeerde landenbureau-medewerkers).
4.9.2

Overige ontwikkelingssamenwerkingsakkoorden

Lomé niet de enige vorm van communautair samenwerkingsbeleid. De EG is
diverse andere samenwerkingsakkoorden aangegaan, waarbij bij voorkeur
naar regionale samenwerking gestreefd wordt. Dit geldt voor de Middellandse
Zee-regio, Azië en Latijns Amerika. Voor de EG-samenwerking in dezen heeft
de Gemeenschap eenzijdig een heel scala aan instrumenten ontwikkeld, die
o.a. betreffen:
stimulering van uitwisseling en een stelsel van preferenties
grondstoffen, een systeem voor stabilisatie van prijzen van
exportprodukten uit de ontwikkelingslanden
verzekering van de voedselvoorziening, via voedselhulp en in
toenemende mate via verbeterde voedselproduktie
noodhulp
samenwerking met niet-gouvernementele organisaties
plattelandsontwikkeling en regionale integratie (met name Azië en
Latijns Amerika)
industriële samenwerking.
In een memorandum van EG-Commissaris Matutes (verantwoordelijk voor
samenwerking met Azië en Latijns Amerika) wordt een grotere aandacht voor
milieu-aspecten en natuurlijke hulpbronnen aangekondigd, zowel in het
beleidsdenken als in financiële termen. Sinds kort werkt de Europese
Gemeenschap met de Wereldbank en de Braziliaanse regering aan het
opzetten van een groot Pilot-project ter bescherming van het Braziliaanse
Amazone-gebied.
De samenwerking op het gebied van plattelandsontwikkeling en de hiervoor
beschikbare fondsen zijn in hun algemeenheid het belangrijkst voor het beheer
van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van de natuur in
ontwikkelingslanden. Ook in het kader van samenwerking met nietgouvernementele organisaties zijn er mogelijkheden tot natuurbescherming en
natuurbeheer. Dit moet dan wel worden geïntegreerd in activiteiten ten
behoeve van de armste bevolkingsgroepen in het betreffende land.
De EG kent twee specifieke budgetposten voor natuur en milieu in
ontwikkelingslanden (het betreft hier zowel ACS-landen als Aziatische en
Latijns Amerikaanse landen):
Milieubeheer in de ontwikkelingslanden.
Het doel hiervan is het milieu-aspect te integreren in het
ontwikkelingsproces, zoals via het creëren van aangepaste
instrumenten, en het uitvoeren van initiërende projecten. Projecten
voor natuurbescherming en -beheer komen hiervoor in aanmerking.
Maatregelen ten behoeve van de tropische bossen.
Dit fonds is nog niet in werking getreden en is bedoeld als aanvulling
op de post Milieubeheer in ontwikkelingslanden.
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4.9.3

Tropische bossen

Wat betreft aan natuurbescherming gerelateerde activiteiten in het kader van
de EG-ontwikkelingssamenwerking, zijn tropische bossen, en met name
regenwouden, de enige ecosystemen waaraan de EG expliciete aandacht
geeft. Een korte beschouwing van de beleidsontwikkeling is daarom op zijn
plaats.
De ontwikkeling van een EG-beleid voor tropische bossen verkeert duidelijk in
een beginfase. Er bestaat een Memorandum van de Europese Commissie
waarin mogelijkheden voor een tropische bossenbeleid worden verkend.
Tevens heeft de Raad enkele Verklaringen afgelegd ten behoeve van de
bescherming van bossen. Vanuit het Europees Parlement is onder andere
aangedrongen op meer fondsen voor bescherming van tropische bossen, op
een betere regulering van de handel in tropisch hardhout gekoppeld aan steun
voor een beter beheer van bossen en op het streven naar een Conventie ter
bescherming van bossen wereldwijd.
Binnen de afzonderlijke DG's van de Commissie vinden diverse activiteiten
plaats, al dan niet gecoördineerd. Enkele activiteiten worden hier genoemd.
DG I (Buitenlandse Betrekkingen met Azië en Latijns Amerika), in
samenwerking met DG VIII (Ontwikkelingssamenwerking), houdt zich met
name bezig met het opzetten van het reeds genoemde pilot project ter
bescherming van regenwouden in het Braziliaanse Amazonegebied.
DG VIII werkt in de eerste plaats in het kader van het Lomé Verdrag aan
beheer van tropische bossen. De EG heeft in het kader van Lomé in 1989
voor 25 miljoen ECU aan bosbouwprojecten gefinancierd. Men richt zich bij
deze activiteiten mede op het kader van het Tropical Forestry Action
Programme (TFAP).
Binnen Lomé zijn geen afspraken gemaakt over verdeling van geldmiddelen
over de sectoren. In 1990 is voor een periode van drie jaar een bedrag van 24
miljoen ECU beschikbaar gesteld voor geïntegreerd bosbescherming en beheer in een zevental Centraal Afrikaanse landen. Het programma zal één of
tweemaal maal met een periode van vijf jaar verlengd worden.
De EG is betrokken (ten principale via DG VIII) bij besprekingen omtrent de
handel in tropisch hout via deelname aan de International Tropical Timber
Trade Organization (ITTO).
DG XI (Milieu) volgt nagenoeg alle beleidsontwikkelingen omtrent tropische
bossen: de handel (GATT, ITTO, labelling van tropisch hout, onder CITES op
te nemen te beschermen boomsoorten) en een Conventie voor de
Bescherming van Bossen. Dit DG coördineert ook de inbreng van de Europese
Commissie bij de United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED) welke in 1992 in Brazilië gehouden zal worden en
waar o.a. besprekingen omtrent een Verdrag inzake het behoud van
biologische diversiteit en de bescherming van bossen op de agenda zullen
staan.
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4.10

Midden-en Oost-Europa

De omwentelingen in de afgelopen jaren in Oost Europa zijn aanleiding
geweest tot een snelle verandering in verhoudingen tussen de EG en Oost- en
Midden-Europese landen. Diverse landen zijn associatie-overeenkomsten
aangeboden. De EG heeft een Verordening vastgesteld voor economische
hulp ten gunste van Bulgarije, (Oost Duitsland), Hongarije, Joegoslavië, Polen,
Roemenië en Tsjechoslowakije. In 1990 is dit programma ook van toepassing
verklaard op Bulgarije, Tsjechoslowakije, Oost Duitsland en Joegoslavië.
Er is een hulpprogramma voor Polen en Hongarije (Poland Hungary Aid for
Reconstruction of Economies, PHARE) opgesteld door een groep van 24
(rijke) landen, en gecoördineerd door de Europese Commissie.
Milieubescherming wordt hierbij expliciet als terrein voor samenwerkingsprojecten of -acties genoemd. De tot dusverre gefinancierde acties hebben
met name betrekking gehad op bestrijding van vervuiling.
Er zijn nog geen concrete voorbeelden van in dit kader uitgevoerde
natuurbeschermingsacties, maar hier zal in de toekomst naar alle
waarschijnlijkheid verandering in komen.
Naar verwachting zullen de toekomstige prioriteiten in de volgende
categorieën liggen:
verbetering en versterking van de institutionele capaciteit en efficiëntie
informatie en bewustzijn
haalbaarheidstudies
directe investeringen
regionaal programma.
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DEELC
DE TOEKOMST

5

TOEKOMSTVERKENNING

Voorgaande hoofdstukken betroffen voornamelijk een min of meer feitelijk
overzicht van de huidige verworvenheden van het EG-natuuirbeleid en van de
integratie daarvan in andere beleidssectoren. Deze handleiding zou onvolledig
zijn als niet tevens de toekomstige ontwikkelingen in ogenschouw worden
genomen en mogelijkheden voor verdere uitbouw van het natuurbeleid
worden bediscussieerd.
Het is het juiste moment voor een verkenning. De EG-wetgeving voor
natuurbescherming nadert het stadium van volwassenheid. Het gaat nu om de
nadere uitwerking. Er wordt momenteel door de Europese Commissie een
nieuw meerjaren Milieu Actieprogramma opgesteld, het vijfde, dat vanaf begin
1992 van start zal gaan. Het is van groot belang dat natuurbescherming
daarin een prominente plaats krijgt.
5.1

Europese eenwording

De Europese integratie en veranderingen in produktiepatronen zullen van
invloed zijn op het ruimtebeslag, de behoefte aan grondstoffen, natuurlijke
hulpbronnen en energie. Regionaal zullen zich toenames voordoen op het
gebied van verkeer, electriciteitsproduktie en -verbruik, industriële activiteit en
vooral ook in de landbouw. Een door de Commissie ingestelde Task Force
heeft op Europees niveau de met deze produktiviteitsverhoging gepaard
gaande toename van uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden geraamd op
10%. Daar in veel ecologisch kwetsbare gebieden in Europa de kritieke
kwaliteitsarenzen van zure neerslag reeds worden overschreden, geeft dit aan
dat grote inspanningen nodig zullen zijn op het gebied van bestrijding van
luchtvervuiling, in de Gemeenschap en in Centraal en Oost- Europa. Hetzelfde
geldt voor andere vormen van vervuiling.
Naast deze statische effecten zal er ook een weerslag van dynamische
veranderingen zijn, zoals door modernisering en veranderingen in de
infrastructuren en ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheidscentra en toename
in grensoverschrijdende circulatie van personen, arbeid en investeringen.
Internationale afstemming leidt nu reeds tot regionale verschuivingen. De
nieuwe aanspraken die hierdoor op de rurale ruimte zullen worden gemaakt
kunnen van ingrijpende invloed zijn op natuur en landschap.
Verschuivingen zullen zich niet alleen bij industriële bedrijvigheid voordoen.
Vooral ook binnen de landbouw treden veranderingen op. Er zullen nieuwe
concentratiegebieden komen, met ter plaatse een toenemende rationalisatie
van het landschap en, ondanks beperkende nationale en EG-regelgeving, een
intensiever gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, hetgeen
mogelijkerwijze gepaard zal gaan met meer vervuiling. Tevens zullen droogleggingen en (grond)wateronttrekking aan de omgeving in bepaalde regio's, voort
worden gezet. Bepaalde gebieden zullen een leegloop van de agrarische
beroepsbevolking te zien geven. Daarnaast is er een tendens te signaleren,
niet in de laatste plaats gestimuleerd door de Gemeenschap, om in ecologisch
kwetsbare gebieden tot een aangepast beheer te komen.
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In de transportsector wordt verwacht dat door het wegvallen van de
grenscontroles en door de liberalisatie de intensiteit van zwaar wegtransport
zal toenemen ten koste van transport per trein. Uitbreiding van het wegennet
zal leiden tot verdere versnippering van natuurgebieden.
Het UNEP Blue Plan voor de Middellandse Zee stelt dat, afhankelijk van
economische ontwikkelingen, het aantal toeristen dat het Mediterrane gebied
zal bezoeken in 30 jaar tijd zal toenemen tot jaarlijks tussen de 400 en 800
miljoen. Deze zeer substantiële groei in toerisme kan de jaarlijkse hoeveelheid
in de regio geproduceerd afval verviervoudigen en neemt nieuwe wegen,
gebouwen, en afgeleide bedrijvigheid met zich mee. De (ook vanuit oogpunt
van toerisme zeer belangrijke) Mediterrane natuur en de al zwaar belaste
kustgebieden komen hierdoor onder nog grotere druk te staan.
De situatie in de Alpen is analoog aan die van het Mediterrane gebied. Naast
een algemene groei in berg-toerisme (geschat op 3 - 4 % per jaar), is er een
onstuimige groei van nieuwe activiteiten waarbij toeristen zich begeven buiten
de gebaande pistes en routes, zoals sneeuwscooteren en skisafari, hetgeen
zeer schadelijk is voor de Alpiene natuur.

Alpen. Foto: Marnix Viëtor
Toeristische ontsluiting van het Alpengebied zorgt voor enorme
automobiliteit.
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De Europese Structuurfondsen bevorderen produktiegerichte investeringen in
de geografisch perifere en weinig geïndustrialiseerde gebieden van de
Gemeenschap. Daar in deze regio's relatief veel ongestoorde en grote
natuurgebieden voorkomen is dit een bron van zorg, die overigens in de
hervorming van de Structuurfondsen in toenemende mate aandacht krijgt.
Veel habitats zijn te kwetsbaar om een zware economische rol te kunnen
vervullen. In enkele gevallen dragen deze natuurgebieden in directe vorm
substantieel bij aan de regionale economie. Indirecte bijdragen door
natuurgebieden en natuurlijke landschappen zijn veel algemener, o.a. door
bevordering van toerisme en recreatie. Deze bijdragen worden veelal
ondergewaardeerd. Juist vanwege deze economische onderwaardering staan
natuurgebieden bloot aan exploitatie/gebruik voor andere doeleinden.
De beschreven ontwikkelingen binnen de Europese Gemeenschap kunnen niet
los gezien worden van wat er in de omliggende landen gebeurt. Het is nog
onbekend of, wanneer en welke landen eventueel tot de Gemeenschap
toetreden, ledere nieuwe toetreding zal nieuwe verschuivingen te zien geven.
Het is nog niet te overzien wat de ruimtelijke effecten en de gevolgen op
natuur en milieu zullen zijn van de huidige ontwikkelingen in Midden- en OostEuropese landen.
Een probleem van geheel andere aard, dat zich reeds nu manifesteert, maar
waarvan verwacht wordt dat het zich de komende eeuw zal verhevigen,
betreft verdroging. Er wordt in diverse regio's van de Gemeenschap een grote
aanspraak gemaakt op de (grond)watervoorraden, vooral voor waterwinning
en de landbouw. Daling van het grondwaterpeil leidt tot verdroging van de
omgeving. Waterminnende planten en aan een natte omgeving gebonden
diersoorten, zoals vele amfibieën, kunnen daardoor verdwijnen. Bovendien
wordt in toenemende mate geïrrigeerd uit relatief zilte grondwatervoorraden.
Naast effecten op de natuurlijke vegetatie kan dit leiden tot verzilting en onbruikbaar worden van landbouwgrond. Direct en indirect, o.a. als de
landbouw hierdoor moet uitwijken naar nieuwe gronden, kan dat gevolgen
hebben voor wetlands en andere, relatief vochtige en niet-zilte gebieden, met
inbegrip van natuurgebieden.
Zonder exact te kunnen voorspellen welke de effecten zullen zijn van het
broeikas-effect. mag men verwachten dat ook in Europa neerslag- en
temperatuurpatronen verschuiven.
Een temperatuurstijging van één graad betekent volgens bepaalde
berekeningen een verschuiving van veoetatiezones van 100 tot 150
kilometer. Populaties dieren en planten moeten dus met deze verschuivingen
meegaan om te overleven.
Klimaatveranderingen hebben door de eeuwen heen tot selectie van soorten
geleid, maar wel traden veranderingen veel geleidelijker op dan nu te
verwachten is. Een groot verschil is ook dat in het Europa van nu de
uitgestrektheid van natuurgebieden sterk is gereduceerd. De versnippering en
de vele onoverbrugbare barrières, het verdwijnen van natuurlijke
verbindingswegen zoals ongecultiveerde zones en rivieren, maakt het dieren
en planten veel moeilijker zich niet de verschuivende vegetatiegordel mee te
begeven. Ecosystemen die in de huidige tijd uit langzaam verspreidende
soorten bestaan zouden hierdoor in de toekomst gedomineerd kunnen worden
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door zich snel verspreidende pioniersoorten.
De toenemende ariditeit, zoals die in het Mediterrane gebied wordt verwacht
als gevolg van klimaatverandering, te zamen met de zich reeds afspelende
verdroging en een te verwachten toename van landbouw in zuidelijke
gebieden, kunnen van grote invloed zijn op de natuur.
Bovenstaande beschrijft vooral een negatieve tendens. Echter gezien het feit
dat het natuur- en milieubeleid, en met name ook de integratie daarvan in
andere beleidssectoren, de afgelopen jaren in een stroomversnelling is
gekomen, is er ook hoop op een positieve kentering. Nog daargelaten allerlei
concrete resultaten op het gebied van natuurbescherming, zoals met succes
ingestelde natuurreservaten, natuurlijk herstel, en misschien het
allerbelangrijkst: een sterk toenemende belangstelling van het publiek voor de
natuur, hetgeen zich onder andere uit in voortdurende groei van supporters
van natuurbeschermingsorganisaties.

5.2

Natuurbeleid in de toekomst

Vanwege de betekenis van natuur en landschap voor de mens en uit respect
voor de zelfstandige waarden die aan de natuur worden toegekend, is het van
belang dat negatieve tendensen waaraan natuur en landschap onderhevig zijn
een halt wordt toegeroepen en dat positieve ontwikkelingen worden
gestimuleerd.
Uit deze overweging, conform het in het EG-Verdrag vastgelegde
subsidiariteits-principe en in overeenstemming met de huidige herziening van
de World Conservation Strategy5 zou de algemene hoofddoelstelling van het
te formuleren communautaire beleid kunnen zijn: de duurzame
instandhouding, herstel en ontwikkeling van de natuur en landschapswaarden
van Europese en mondiale betekenis. Opname van herstel en behoud van de
natuur in het Milieu-hoofdstuk van het Europese Verdrag zou moeten worden
overwogen.
In hun algemeenheid kunnen de problemen waarmee de natuur te kampen
heeft worden onderverdeeld in:
fragmentatie, isolatie en areaalverlies van natuurgebieden, c.q.
habitats, inclusief door barrières in verspreidingsroutes
verstoringen en aantastingen in natuurgebieden
externe bedreigingen zoals door verslechtering van de algemene
milieukwaliteit op macro- en microschaal (vervuiling, eutrofiëring,
klimaatveranderingen, verdroging)
al dan niet specifieke bedreigingen van soorten (zoals door exploitatie).
Om deze problemen op te lossen en de geformuleerde hoofddoelstelling vorm
te geven, is het van groot belang uit te gaan van de vereisten en
mogelijkheden van de natuur zelf.

Caring for the World, a strategy for sustainability, IUCN, UNEP, WWF,
1990.
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5.2.1

Europese Ecologische Hoofdstructuur

Voor de meeste wilde planten en dieren vormt areaalbeperking, versnippering
en isolatie van habitats in samenhang met externe beïnvloeding de meest
urgente bedreiging. De mate van kwetsbaarheid van vele soorten, en zelfs
hele ecosystemen, hangt nauw samen met de verkleining, fragmentatie en
isolatie van habitats. Er is een directe relatie tussen afname van het oppervlak
van natuurgebieden en het verdwijnen van soorten. Bovendien heeft externe
beïnvloeding meer invloed op kleinere natuurgebieden dan op grotere.
Door isolatie van hun leefgebied wordt het soorten moeilijker om nieuwe
gebieden (waar gunstiger omstandigheden heersen) te koloniseren, en is het
hen moeilijker zich opnieuw te vestigen in gebieden vanwaar ze verdwenen
zijn. Ook de flexibiliteit om te kunnen reageren op geleidelijk veranderende
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij verschuiving van vegetatiegordels door
klimaatverandering, wordt verminderd als natuurlijke verbindingszones
ontbreken.
Een overeenkomstig probleem vormen obstructies en knelpunten op
migratieroutes en het wegvallen van stepping stones. Vissen kunnen door
dammen verhinderd worden bij hun paaiplaatsen te komen. Wegen kunnen
een onneembare barrière vormen voor dieren, zelfs voor sommige
vogelsoorten. Maar ook voor trekvogels kunnen door bijv. het verdwijnen van
wetlands de te overbruggen afstanden te groot worden.
Soorten die deel uitmaken van relatief stabiele systemen zijn veelal slechte
verbreiders. Als zij, als gevolg van areaalverlies in combinatie met isolatie, in
een eilandsituatie terecht komen, lopen zij daar kans voorgoed uit te sterven.
Soorten kunnen alleen op een bepaalde plek in kleinere gebieden op de lange
duur voortbestaan, als vanuit andere levenskrachtige populaties regelmatig
herkolonisatie plaatsvindt. In eilandsituaties kunnen alleen goede verbreiders
dat. Het gevolg is dat door het proces van lokaal uitsterven, slechte
verbreiders op den duur uit geïsoleerde systemen wegvallen.
Om de natuur minder kwetsbaar te maken voor aantastingen en
veranderingen zullen, naast interne verbetering van de omstandigheden in de
habitat, natuurgebieden uitgebreid en onderling verbonden moeten worden: er
dient een zgn. ecologische structuur opgebouwd te worden. Uiteindelijk moet
dit leiden tot een samenhangend netwerk van kerngebieden van Europees
belang, waar nodig verbonden door ecologische verbindingszones in de vorm
van een samenhangende Europese Ecologische Hoofdstructuur. Dit wordt
voor wat betreft gebieden van communautair belang ook door de
voorgestelde Habitatrichtlijn beoogd. De ecologische hoofdstructuur vormt
het fundament op basis waarvan duurzaamheid in de natuur en het vermogen
tot herstel, aanpassing en uitbreiding gegarandeerd kunnen worden. Ter
ondersteuning hiervan zou gestreefd moeten worden naar het instandhouden
van ecologische verbindingszones, de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en het inrichten van bufferzones ter neutralisering van externe
negatieve effecten 6 .

Hierbij wordt mede verwezen naar het Natuurbeleidsplan, 1990.
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Het zal duidelijk zijn dat communautaire samenwerking een eerste voorwaarde
is voor deze benadering. De Europese Ecologische Hoofdstructuur moet
tevens worden ingepast in mondiale verbanden. Dit betreft niet slechts
migratieroutes van vogels en van mariene fauna, maar voor nagenoeg de
gehele wilde flora en fauna. Men denke aan de vele relaties die de WestEuropese met de Midden- en Oosteuropese natuur heeft.
Er zal in de buiten de Europese ecologische hoofdstructuur vallende gebieden
eveneens rekening gehouden moeten worden met de natuurlijke waarden. Op
de eerste plaats omdat van de ecologische hoofdstructuur geen rigide
blauwdruk is te geven: ook de hoofdstructuur is aan dynamiek onderhevig.
Op de tweede plaats omdat het rurale gebied buiten de hoofdstructuur nog
vele natuurlijke elementen bevat, die al dan niet verband houden met de
hoofdstructuur en die bijv. belangrijk kunnen zijn voor bepaalde
levensgemeenschappen of soorten, dan wel voor exploitatie.
Naast deze gebiedsgerichte benadering zou een aanvullend soortenbeleid
moeten worden gevoerd. Afzonderlijke soorten, en met name de meest
kwetsbare en zeldzame, zullen in belangrijke mate de ecologische
hoofdstructuur mede richting moeten geven. Niet alle soorten zijn echter
gebonden aan de ecosystemen waarvan de instandhouding en versterking
wordt beoogd binnen de ecologische hoofdstructuur, terwijl voor deze
soorten wel eveneens goede omstandigheden moeten worden nagestreefd.
Hetzelfde geldt voor buiten de hoofdstructuur gelegen kleinere
natuurgebieden en gebieden met belangrijke landschappelijke waarden.
Daarnaast zijn er soort-gebonden aspecten, zoals in verband met de
specifieke bedreigingen, die aandacht behoeven. Bij die soorten die worden
geëxploiteerd, zal moeten worden voorkomen dat de levensvatbaarheid van
de populaties in gevaar komt. Bij exploitatie in kerngebieden zullen tevens
strikte randvoorwaarden in acht moeten worden genomen.

De instandhouding van alle wilde soorten planten en dieren (en herstel van
eventuele bedreigde status) en preventie van over-exploitatie van soorten of
levensgemeenschappen, zijn zelfstandige doelstellingen. Gezien het
overheersende belang van een geschikte habitat en ongestoorde verbreidingsen migratieroutes, is het belang van soortenbescherming complementair aan
de strategische doelstelling van de realisering van de Europese Ecologische
Hoofdstructuur.
De Gemeenschap zal optimalisering van het behoud van biologische diversiteit
en de inpasbaarheid in, dan wel versterking van de Ecologische
Hoofdstructuur als leidraad moeten hanteren bij het reguleren van het gebruik
van natuurlijke hulpbronnen en bij de inrichting van de ruimte. Bij de integratie
van het natuurbeleid in andere beleidssectoren zullen het behoud van
biologische diversiteit in Europa en de (kwaliteit van de) Europese Ecologische
Hoofdstructuur als principale referentiekaders kunnen worden gehanteerd.
Dit is vooral van belang voor het milieubeleid en voor het landbouwbeleid,
maar ook voor toerisme en voor ruimtelijke planning in het algemeen.
De hoofddoelstellingen van het EG-milieubeleid zijn op de eerste plaats
gerelateerd aan de betekenis van het milieu voor de mens en niet aan de
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intrinsieke waarde van de natuur. In bepaalde ecologisch kwetsbare gebieden
en voor bepaalde soorten kan aanscherping nodig zijn van geformuleerde
milieukwaliteitseisen als ook voor brongerichte maatregelen. Maar ook
algemene kwaliteitseisen zullen zodanig dienen te worden vastgesteld dat ze
tenminste bescherming bieden aan de algemene natuurwaarden, alsmede aan
aandachtssoorten met een brede verspreiding.
Met betrekking tot de landbouw is het van belang dat landbouwactiviteiten
met name in de meest waardevolle of kwetsbare natuurgebieden en
landschapstypen zoveel mogelijk rekening houden met de eisen van natuur en
landschap.
Tevens is het belangrijk dat wordt gestreefd naar een voldoende
maatschappelijk draagvlak voor een zelfstandig natuurbeleid. Het is van groot
belang dat natuurbescherming gedragen wordt door het algemene publiek.
Belangenafweging zal echter niet alleen vanuit ethische overwegingen plaatsvinden, maar vooral ook vanuit economische. De natuur zal daarom alleen de
ruimte krijgen als vanuit betrokken economische sectoren die ruimte wordt
gegeven vanuit een normbesef of vanuit andere overwegingen. Er zal dus
medewerking en ondersteuning nodig zijn van die sectoren die de grootste
ruimtelijke aanspraak maken op de rurale gebieden, in absolute termen met
name de landbouw (die zo'n 70% van het EG-landoppervlak beslaat, waarmee
de "landbouwer" de voornaamste beheerder van het cultuurlandschap is) en
in relatieve termen de transportsector, die verantwoordelijk is voor de
doorsnijding van natuurgebieden en landschappen. Ditzelfde geldt voor de
sectoren die groot beroep doen op natuurlijke hulpbronnen, zoals de visserij
en de bosbouw.
Het maatschappelijk draagvlak is overigens niet alleen nodig voor acceptatie,
maar ook voor actieve bijdragen ten behoeve van de natuur zoals in de vorm
van natuur- en landschapsbeheer en onderzoek.
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5.2.2

De Gemeenschap en de Wereld

De Gemeenschap kan zich in haar natuurbeleid niet beperken tot de Europese
natuur. Daarvoor zijn er teveel mondiale ecologische samenhangen zoals via
migrerende diersoorten, als vogels, zeezoogdieren, zeeschildpadden en vissen.
In dit verband zijn vooral kustzones en wetlands van groot belang. Uitbreiding
van het internationale natuurbeleid van de Gemeenschap ligt derhalve voor de
hand.
Op dit moment zijn wereldwijd zo'n 1,5 miljoen plant- en diersoorten bekend.
Schattingen van het totaal aantal bestaande soorten lopen tot ruim 30
miljoen. Tropische regenwouden beslaan slechts 6% van het landoppervlak,
maar herbergen minstens de helft van het aantal op aarde voorkomende
soorten. Ook koraalriffen, die zo'n 300.000 km 2 beslaan, kennen een grote
biologische diversiteit. Ze vormen een verblijfplaats voor minstens een half
miljoen soorten planten en dieren. Uniek als laatste nog nagenoeg
ongeschonden werelddeel is Antarctica, dat bovendien een zeer belangrijke
habitat vormt voor o.a. zeezoogdieren en pinguïns.
Deze grote verscheidenheid is ook in economische zin van belang voor de EG.
De Gemeenschap importeert tropisch hardhout en andere materialen, fruit en
ingrediënten voor de biomedische industrie uit tropische regenwouden.
Europese vissers begeven zich o.a. ook voor de kust van Afrika. De handel in
de EG in (produkten van) exotische wilde dieren en planten is zeer
substantieel.
Vanuit deze overwegingen en om de zich in en om deze natuurgebieden
manifesterende bedreigingen een halt toe te roepen, zal de Gemeenschap zich
ook in mondiaal verband in moeten zetten voor het veiligstellen van
ecosystemen met een grote biologische diversiteit, zoals tropische
regenwouden, wetlands en koraalriffen.
Ten aanzien van ontwikkelingslanden gelden ook andere overwegingen. Deze
landen zijn directer dan Europa aangewezen op natuurlijke hulpbronnen,
waarvan het voortbestaan en de kwaliteit mede afhankelijk zijn van kernen
van weinig gestoorde natuur en van een grote biologische diversiteit. Dit geldt
niet alleen voor de terrestrische natuur maar ook de mariene. Ter illustratie:
zoals bijv. een klein aantal paaigebieden van het grootste belang is voor de
visstand in de Noordzee, zijn de rijke visgronden in West-Afrika sterk afhankelijk van de belangrijke paaigebieden in het beschermde mariene natuurgebied
Banc d'Arguin.
Bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden is
diversificatie van groot belang voor de lokale bevolking. Een grotere
biologische verscheidenheid binnen natuurlijke hulpbronnen is daarom niet
alleen een voorwaarde voor ecologische stabiliteit en voor natuurlijke
regeneratie-mogelijkheden, maar ook een vereiste voor diversificatie van
produkten, zowel als voor kleinschaligheid van bedrijfsvoering, hetgeen weer
een voorwaarde is voor een actieve en beloonde participatie door de lokale
bevolking. Dit geldt zowel voor directe exploitatie van de natuur als van
gecultiveerde systemen. Een uiterst belangrijk aspect van biologische
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diversiteit ligt in de erin besloten, en grotendeels onbekende, opties voor de
toekomst, zoals in verband met in-situ zaadreservaten en bijv. ook voor
toerisme. Behoud van biologische diversiteit is dus ook behoud van opties en
van flexibiliteit OP langere termijn.

5.3

Strategische benadering

Bij het nastreven van de strategische doelstellingen, zal de Gemeenschap zich
moeten laten leiden door het principe van subsidiariteit. Zij zal haar inzet
voornamelijk dienen te richten op de internationale coördinatie van activiteiten
op het gebied van bescherming en beheer van gebieden en soorten van
Europees en mondiaal belang, en met name op de realisering van de Europese
Ecologische Hoofdstructuur.
Hoewel rekening dient te worden gehouden met ander landgebruik, zal de
realisering van de ecologische hoofdstructuur, i.e. kerngebieden,
verbindingszones en natuur-ontwikkelingsgebieden, vanuit de eisen van de
natuur zelf benaderd moeten worden. Dat wil zeggen dat de verscheidenheid
aan soorten, het voorkomen van bedreigde soorten en de vereisten van
betreffende soorten, levensgemeenschappen en habitats de bepalende criteria
moeten zijn voor (prioriteit van) aanwijzing, planning en beheer.
Criteria voor het stellen van prioriteiten inzake de keuze van gebieden en/of
soorten zijn o.a. de mate van bedreiging van habitat of soort(en), de mate
waarin wordt bijgedragen aan de verscheidenheid in de Gemeenschap en het
mondiale en Europese belang van betreffende habitats en populaties.
In de EG-Habitatrichtlijn is deze benadering verankerd en worden criteria
gegeven voor selectie van speciale beschermingszones.
Wat soorten betreft kan niet alleen worden uitgegaan van soorten wilde
planten en dieren die op het grondgebied van de Europese Gemeenschap
voorkomen. Bij bescherming en ontwikkeling moet ook rekening worden
gehouden met soorten die van elders komen (zoals overwinteraars of
oorspronkelijk inheemse maar uit de Gemeenschap verdwenen soorten). De
Europese Ecologische Hoofdstructuur is een onderdeel van een groter geheel.
Bij de realisatie van het netwerk moet dus ook rekening worden gehouden
met de buiten de Gemeenschap gelegen natuur, met name in Noord-, Middenen Oost-Europa, de Atlantische Oceaan, het oostelijke Middellandse zeegebied
en Afrika.
Het is belangrijk in het kader van de realisering van de Europese Ecologische
Hoofdstructuur om beleidsmatig aandacht te geven aan integrale
ecosystemen. Niet alleen ecologische isolatie van natuurgebieden zelf moet
worden tegengaan, ook zal men zich voor een fragmentarische benadering
van beleid moeten behoeden. Men zal zich moeten richten op gebieden die
ecologisch een sterke samenhang vertonen en waarbij eventueel ook de
bedreigingen overeenkomstig zijn. Op gebiedsniveau betekent dit dat integrale
beschermingsregimes moeten worden nagestreefd voor gehele ecosystemen,
bijv. op niveau van de Oostzee, Noordzee en Middellandse Zee, berggebieden,
rivierstroomgebieden, dan wel op een samenstel van sterk verwante
ecosystemen, zoals bijv. de Europese kustzone. Deze integrale benadering zou
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dienen te prevaleren boven afzonderlijke beschermingsplannen voor op
zichzelf waardevolle natuurlijke elementen binnen deze ecosystemen.
Deze benadering hoeft niet per sé gericht te zijn op eenduidige of
overeenkomstige ecosystemen. Ook bij de bescherming van soorten zal
zoveel mogelijk een integrale benadering nagestreefd moeten worden.
Eveneens vanuit mondiale optiek is deze benadering van belang. Een voor
Europa belangrijke migratie-route voor trekvogels wordt gevormd door de
zogenoemde West-Palearctische trekroute. Deze strekt zich uit van WestAfrika via West-Europa naar Oost-Europa en de Sovjet Unie. Bescherming van
alle schakels van de trekroute, waaronder het Europese deel, is van essentieel
belang voor de duurzame instandhouding van de betreffende vogelpopulaties.

5.3.1

Realisering Europese Ecologische Hoofdstructuur

Vanuit de boven geventileerde visie zal in de nabije toekomst de basis gelegd
moeten worden voor een hechte Europese Ecologische Hoofdstructuur.
Daarnaast zal via een zelfstandig, èn geïntegreerd beleid geanticipeerd moeten
worden op huidige en nog te verwachten socio-geografische ontwikkelingen
in Europa.
In de voorgestelde Habitatrichtlijn heeft de Gemeenschap een belangrijk juridisch instrument om de Europese Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.
De voornaamste voorzieningen in de Habitat-richtlijn met betrekking tot de
Ecologische Hoofdstructuur zijn:
Er wordt een samenhangend ecologisch Europees netwerk van
speciale beschermde gebieden opgezet onder de naam Natura 2000.
Gebieden die hiervoor in aanmerking komen omvatten gebieden met
verschillende kenmerkende habitattypes en leefgebieden van soorten
waarvan de habitat bedreigd wordt, evenals gebieden die onder de EGVogelrichtlijn aangewezen zijn.
De Lidstaten leggen zich erop toe de ecologische samenhang van
Natura 2000 te versterken door het handhaven van, dan wel waar
mogelijk ontwikkelen van, ecologische corridors tussen natuurlijke
habitats (het is de vraag of deze bepaling bij verdere onderhandelingen
overeind blijft staan).
De Commissie stelt, binnen zes jaar na kennisgeving van de Richtlijn,
een lijst van gebieden van Gemeenschappelijk belang samen op basis
van door de Lidstaten aan de Commissie door te geven te beschermen
gebieden. Uiterlijk binnen zes jaar nadien wijzen de Lidstaten de
gebieden van Gemeenschappelijk belang aan als speciaal te
beschermen gebieden, daarbij wordt prioriteit gegeven aan versterking
van de samenhang van Natura 2000 en aan de meest bedreigde
gebieden.
Voor de speciaal beschermde gebieden worden adequate beschermingsmaatregelen genomen.
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Voor de Ecologische Hoofdstructuur is het van belang de hoofdaders te
identificeren en in kaart te brengen. Omdat kustzones talrijke
landschapstypen, vele van Europa's meest waardevolle ecosystemen en zo'n
50% van de Europese plante- en diersoorten herbergen, vormen ze een zeer
belangrijke hoofdader. Maar ook rivierstroomgebieden (van belang als habitat,
migratieroute en verbindingszone voor talrijke soorten) en berggebieden
(vanwege de zeldzame flora en fauna, met vele refugia) komen in aanmerking.
Voor alle drie de soorten gebieden geldt overigens tevens dat ze in hoge mate
worden bedreigd.
Daarnaast zijn de hoofdtrekroutes van belang. Naast de reeds genoemde
West Palearctische trekroute voor vogels, zijn bijv. in het Mediterrane gebied
ook de route over Italië, via Sicilië naar Tunesië en de route via Oost-Europa
en de oostkustlanden van de Middellandse Zee (de Oost-Palearctische route)
belangrijk. Omtrent migratieroutes van mariene fauna (zoals zeeschildpadden,
vele vissoorten, zeezoogdieren) is nog relatief weinig bekend.

Terschelling. Foto: Jan Heuff
Bescherming van de hoofdaders (waaronder de kustzone) van de
Ecologische Hoofdstructuur biedt de Europese natuur nieuwe
perspectieven.
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5.3.2

Geïntegreerd ecosysteem beheer

Het is te overwegen om per type ecosysteem een communautair beschermingsregime in te stellen. De functie van zo'n regime zou zijn:
bevorderen van beschermingsmaatregelen,
bevordering van internationale coördinatie van de algemene planning,
informatieverspreiding en kennisuitwisseling,
integratie van alle relevante Europese en nationale wetgeving binnen
dit regime.
De eerder genoemde ecosystemen die de hoofdaders uitmaken van de
Europese Ecologische Hoofdstructuur, zoals kustzones, berggebieden en
rivierstroomgebieden, zouden hier als eerste voor in aanmerking moeten
komen.
Er wordt reeds gewerkt aan de voorbereiding van een strategie voor de
bescherming en verstandig gebruik van de Europese kustzone en aan een
Conventie ter bescherming van de Alpen. Voor andere kwetsbare
ecosystemen zou dit ook moeten worden gedaan.
In bepaalde gevallen zal onderzocht moeten worden of formalisering van
beschermingsregimes, bijv. in de vorm van een Verdrag voor het beheer van
bepaalde belangrijke internationale rivierstroomgebieden, meer doelgerichte
samenwerking kan bevorderen.

5.3.3

Complementair soortenbeleid

Binnen de ecologische hoofdaders behoeven dier- en plantesoorten ook specifieke aandacht. Voor een integraal beschermingsprogramma van de WestPalearctische vogeltrekroute zijn naast de algemene ecologische hoofdaders
vooral ook de wetlands in West Europa van belang. De wetlands dienen actief
beschermd te worden ter voorkoming van (verdergaande) ontwatering en
vervuiling. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan lokale
knelpunten, zoals bijv. een aantal nauwe doorgangen in de Pyreneeën, die
onder druk staan van de jacht.
De in de Middellandse Zee voorkomende zeeschildpadden stellen zeer
specifieke eisen aan de kustzone. Ongestoorde legstranden, die een absolute
vereiste voor voortplanting van de zeeschildpad vormen, zijn tevens zeer in
trek voor toerisme. Er zal in dit soort situaties naar duurzame oplossingen
gezocht moeten worden, volgens een geïntegreerd concept van gezoneerde
natuurbescherming en (kust-) en rurale ontwikkeling.
Een aantal soorten behoeven niet zozeer speciale beschermde zones, als wel
een aangepast landgebruik, zoals bepaalde soorten roofvogels en insekten
(bijv. vlinders). Behoud en beheer van cultuurlandschap zal mede op de eisen
van deze soorten dienen te worden aangepast en kan ertoe bijdragen dat
populaties van soorten toenemen.
Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor directe verstoring van hun
verblijfplaatsen. Gezien het feit dat nagenoeg alle vleermuissoorten in de
Gemeenschap in één of meerdere Lidstaten een bedreigde status hebben, zal
er op communautair niveau een inventarisatie en monitoring moeten worden
ingesteld, gekoppeld aan directe beschermingsmaatregelen, zoals bijv.
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conservering van oude gebouwen, kleine landschapselementen en
mogelijkerwijze het aanbrengen van speciale voorzieningen.
Voor de mariene gebieden in de Gemeenschap is het opzetten van een
netwerk van beschermde gebieden één van de eerste onderwerpen die voor
onderzoek in aanmerking komt.
Zeezoogdieren, o.a. de monniksrob, behoren tot de soorten die zeer dringend
nadere aandacht nodig hebben. Vooruit lopend op het programma terzake van
de UNEP, is het zeer aanbevelenswaardig dat de Gemeenschap een
Actieprogramma voor Mariene Zoogdieren start. Van de zeehonden en een
aantal walvisachtigen die in de Noordzee voorkomen, zoals de bruinvis, is het
bekend dat het succes van de bestrijding van zeevervuiling van invloed is op
de kansen voor overleven. Bedreigingen zullen moeten worden
geïnventariseerd en op basis van deze inventarisatie zullen maatregelen
dienen te worden getroffen. Verder zal er nader onderzoek moeten worden
gedaan naar de biologische status van walvisachtigen, en voornaamste
migratieroutes, concentratiegebieden etc. moeten worden geïnventariseerd.

5.3.4

Strikte bescherming en duurzaamheid van exploitatie

Ook specifieke soortenbescherming is in EG-regelgeving verankerd. De EGVogelrichtlijn richt zich, naast habitatbescherming, specifiek op vogelsoorten.
De Habitatrichtlijn richt zich in beginsel op alle wilde dier- en plantesoorten.
Een beduidend aantal plante- en diersoorten krijgt een strikt beschermde
status. Voor een groep specifiek genoemde soorten planten en dieren wordt
onder voorwaarden gereguleerde exploitatie toegestaan. Van belang is ook
dat niet-selectieve vangmethoden zijn verboden.
Het verdient aanbeveling om, binnen reeds bestaande monitoring-systemen
zoals CORINE of het Centre for Monitoring and Conservation, een databank
van soorten in te stellen, waarbij statistieken van populaties (met inbegrip van
verspreidingsgebied) en eventueel ook van exploitatie worden bijgehouden.
Dit vergroot het inzicht in tendensen van populatiebestanden en jachtdruk,
waardoor in voorkomend geval snel maatregelen genomen kunnen worden. In
de visserij worden al vangststatistieken bijgehouden.
Deze benadering sluit goed aan bij een door de Gemeenschap voorgenomen
herziening van de Verordening inzake internationale handel in bedreigde dieren plantesoorten. Hierbij zullen naast handelsstatistieken voor bedreigde
soorten, ook van niet bedreigde soorten de handelscijfers worden verzameld.
Het grootste voordeel hiervan is dat, mochten zich tekenen voordoen van
dreigend gevaar voor betreffende soort, er een tijdwinst is van minstens
enkele jaren, nodig voor het krijgen van een statistisch inzicht, op basis
waarvan (striktere) beschermingsmaatregelen internationaal acceptabel
gemaakt kunnen worden.
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5.3. !i

ItiteyraiÏK

l-lol boloid imzako do rooloyiseho Hoofdstructuur biedt goode mngolijkhndnn
voor afstemming in diverse beleidssectoren yanks milieu, landbouw, bosbouw,
rogionalo ontwikkeling.
In hoi oommtiiumtniro milieuholnid on fogolgovitHj dient mooi aandacht lis
konion voor do spodlioko oison van kwotsbaio ecosystemen. Mol concept
van /ojioririrj dat in do ecologische hoofdstructuur opytitlortiot» kan w o u l o n , is
impliciet oen hiilpinfstrumun» vooi integratie viin hot natuurbeleid mot nnduio
uoleidssooloien. In samenhang mot milion kwaliteitseisen van walor, lucht on
hodom diorit tevens oon /onnnng aangegeven to worden van meer on mindor
vervuilende activiteiten. I r /at inoefen w o l d e n nagegaan op wolko w i j / o do
vaststelling van do algemene milioukw.'ilitciitseisen modo gericht kan wordnn
op do bescherming van do algemene natuurwaarden on aaudachtssoortcu fnot
oon brood verspreidingsgebied. Hot vnrdiont aanbeveling om lo onderzoeken
of nadele communautaire regelgeving dit boloid kan oridorstonnon.
Do in juni 1991 aangenomen zogenaamde Nitraat Richtlijn is goriohi op
tegengaan van veivuiling \ftm (kust)watcr on ho.ssnn door of via nilraton
(afkomstig van mest en kunstmest), waarbij is v o o i / i c u in hot aangeven on
beschermen van kwotnbaio gebieden.

1 aniihouw I I I Waterland, f oio AIDt rivuonm(>nt, Hait Komijn
Aanpassing on handhaving van tandbnuwvoimoh dia mode ton dool
hobbon hntdschap, natuur on milliou te bcschennen dienen moor '•.leun
l u krijgen.

Voor bescherming en uitbreiding van de natuur is ruimte nodig die soms door
andere sectoren in beslag wordt genomen, zoals op de eerste plaats door de
landbouw. Het is belangrijk de oplossing van problemen die zich in de
landbouw manifesteren, met name de overproduktie, stagnerende vraag,
behoefte aan een meer ecologisch gefundeerde landbouw en ontvolking van
de marginale agrarische regio's, waar mogelijk te combineren met het
gewenste natuurbeleid.
Agrarische areaalbeperking kan de natuur ruimte verschaffen, terwijl
extensivering en een biologisch gefundeerde landbouwproduktie in diverse
regio's meer plaats kan bieden aan de natuurlijke kwaliteiten van het
landschap.
De Verordening voor landbouw in vanuit milieu-oogpunt gevoelige gebieden is
goed te combineren met het concept van de Ecologische Hoofdstructuur en
kan daardoor tot een belangrijk instrument worden voor de integratie van
landbouw en natuur.
De marktgerichte Verordening inzake set aside, extensivering en
omschakeling van produktie stelt dat braakgelegd land (zelfs bij bosaanplant)
beschikbaar moet blijven voor landbouw. Het niet permanente karakter van
braakleggingsmaatregelen maakt deze van gering direct nut voor
natuurdoeleinden. Indirect biedt deze regeling wel ruimte als voor de natuur
ongewenste activiteiten verplaatst kunnen worden van natuurgebieden naar
vrijgekomen landbouwgrond (bijv. militaire oefenterreinen). De mogelijkheden
hiertoe zouden kunnen worden onderzocht, evenals de mogelijkheden om de
Set Aside Verordening zodanig aan te passen dat vrij te maken landbouwgrond een permanente natuur-bestemming kan krijgen. Daarnaast zijn er
mogelijkheden om via extensivering zowel de versterking van natuurwaarden
als Iandbouwproduktie-beperkende doeleinden na te streven. Dit kan per regio
nader worden onderzocht.
Bij de vnl. op houtproduktie gerichte bosbouw-sector. zullen met behulp van
de ecologische structuur transities aangegeven kunnen worden van produktie
bos naar natuur-bos. In aride gebieden kan een dooradering van monoculture
bossen met natuurlijk, gevarieerd bos de brandgevoeligheid beperken en
tegelijkertijd de ecologische infrastructuur dienen.
De Europese Ecologische Hoofdstructuur kan tot op zekere hoogte ook voor
de mariene natuur van toepassing zijn. Ten aanzien van de visserij kan bijv.
aangegeven worden op welke plaatsen bepaalde visserijmethoden niet
toegestaan zouden mogen worden en waar gesloten gebieden en gesloten
seizoenen overwogen zouden kunnen worden 7 . Dit is een benadering die al
lang wordt toegepast bij de jacht op land.
Bij planning van aanleg van transport-infrastructuren, van toeristische
voorzieningen enz. is het niet voldoende om beschermde gebieden te

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft in opdracht van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de (toenmalige)
Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer, hiernaar een studie gedaan:
Beschermde gebieden Noordzee -Noodzaak en Mogelijkheden - 1991.
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vermijden, maar zal het geheel van schakels in de ecologische structuren
zoveel mogelijk moeten worden ontzien om versnippering te voorkomen.
De Richtlijn voor Milieu Effect Rapportage is een ander instrument dat de
integratie van natuurbeleid met ander beleid kan stimuleren.
Voor beoordeling van het effect van een project op de natuur is het van
belang te weten wat de lokatie is van het betreffende project ten opzichte
van de Ecologische Hoofdstructuur. Projecten die in de Europese Ecologische
Hoofdstructuur, in speciaal beschermde gebieden of in andersoortige
ecologisch kwetsbare gebieden zijn gepland, zouden in principe MER-plichtig
moeten zijn. Dit onderstreept dus het belang van het in kaart brengen van dit
soort gebieden.
Wat betreft de per definitie strategische en niet-projectspecifieke voorstellen
voor programma's in het kader van de EG-Struktuurfondsen zal nader
onderzoek kunnen worden verricht naar de wijze hoe effecten hiervan op de
Ecologische Hoofdstructuur kunnen worden beoordeeld.
Er is door de Commissie in 1990 een initiatief genomen ter integratie van
milieubescherming en regionale ontwikkeling, via het programma ENVIREG.
Het programma is bedoeld ter ondersteuning van Europese regio's bij het
oplossen van milieuproblemen mede ten behoeve van hun economische en
sociale ontwikkeling. Kustzones zijn onder ENVIREG de belangrijkste gebieden
voor de ecologische structuur. Op basis van een evaluatie van de eerste
resultaten van dit programma zou kunnen worden nagegaan of ENVIREG
uitgebreid kan worden door expliciete opname van de Europese hoofdecosystemen. Daarnaast zou binnen ENVIREG aandacht gegeven kunnen
worden aan institutionele versterking inzake natuurbeheer en -beleid, mede
door bevordering van uitwisseling van expertise.
Integratie van het natuurbeleid met andere beleidssectoren is niet eenzijdig
gericht op versterking van de ecologische structuur en op preventie van
schade. Onder voorwaarden kunnen bepaalde vormen van menselijk gebruik
goed gecombineerd worden met, en soms zelfs direct bijdragen tot
instandhouding van de ecologische structuur.
Zo kunnen in berg- en kustgebieden, en in rurale gebieden in het algemeen, de
natuur, kleine landschapselementen en bepaalde vormen van landbeheer een
substantiële bijdrage leveren aan het toerisme (natuur- of agritoerisme).
In bovenstroomse delen van rivieren en in de bergen kan de natuur een
belangrijke schermfunctie vervullen en erosie helpen voorkomen. Beschermde
soortenrijke gebieden in overstromingsvlaktes, ondiepe kustzeeën (zoals de
Waddenzee) e.d. kunnen een belangrijke kraamkamer vormen voor
economisch interessante vissoorten. Bevordering van onderzoek naar deze
aspecten van integratie door de Gemeenschap zou welkom zijn.
De beschreven gebiedgerichte strategie zal gedifferentieerd moeten worden
uitgevoerd, en afgestemd op de regionale verschillen in de Gemeenschap. In
de regio's waar een dichte economische infrastructuur heerst, zijn de
natuurgebieden veelal sterk versnipperd en is de milieukwaliteit vaak relatief
slecht. De prioriteit zal hier liggen bij uitbreiding van het areaal van
kerngebieden en herstel van de verbindingszones, te zamen met het streven
naar een betere milieukwaliteit. In de economisch minder ontwikkelde regio's
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beslaat de natuur in het algemeen grotere aaneengesloten oppervlakten.
Prioriteit ligt hier vooral bij bescherming van deze grote oppervlakten natuur.

5.3.6

Voorlichting en educatie

Voortdurend zal grote aandacht geschonken moeten worden aan voorlichting
en educatie. Bij beschermingsplannen voor ecosystemen en voor specifieke
soorten zou structureel een voorlichtende component moeten worden
ingebouwd. Ruime verspreiding van publicaties zou nuttig zijn ter aanduiding
van het belang van de natuurbescherming voor de betreffende regio en van
de Europese dimensie. Er zou regelmatig inzicht gegeven moeten worden in
de stand van zaken omtrent de Europese Ecologische Hoofdstructuur als
geheel, en gedifferentieerd naar de in de regio voorkomende hoofdaders. Ais
component van een aanmoedigingsbeleid kunnen successen, zoals aanwijzing
van beschermde gebieden, hervestiging of toename van bepaalde soorten of
populaties, worden gemeld.
Anderzijds kan worden aangegeven hoe het publiek en particuliere
organisaties en vooral ook specifieke doelgroepen, zoals de landbouwsector,
de visserijsector en de toeristische sector, zelf actief kunnen bijdragen, ten
nutte van de natuur zowel als uit eigenbelang, mede met behulp van
voorbeelden uit diverse regio's van de Gemeenschap. Deze activiteiten dienen
te worden uitgevoerd in samenhang met voorlichting over het algemene
milieubeleid.
De rol die particuliere natuurbeschermingsorganisaties bij dit proces van
voorlichting en mobilisatie spelen, is belangrijk. Vooral in de regio's waar
natuurbescherming nog weinig is ontwikkeld, zouden
natuurbeschermingsorganisaties, natuur-onderwijs en praktisch onderzoek
financieel meer ondersteund moeten worden. Tevens zou uitwisseling van
ervaring en kennis tussen de Lidstaten dienen te worden bevorderd.
Hierin zou het Europees Milieuagentschap een rol kunnen spelen.

5.3.7

Middelen

De diverse financiële instrumenten waarover de Gemeenschap beschikt en via
welke direct en indirect natuurbescherming en behoud en onderhoud van
landschappen kunnen worden gefinancierd zijn reeds genoemd.
In het kader van de Habitatrichtlijn t.z.t. op te stellen programma's zullen een
kwantitatieve aanduiding moeten geven van de behoefte aan benodigde
fondsen voor het Europese natuurbeleid en tevens moeten aangeven in welke
vorm financiële middelen het beste kunnen worden ingezet. Naast ACNAT en
in de toekomst LIFE, worden aanvullende mogelijkheden geboden door o.a.
het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds, ENVIREG, MEDSPA (waarbinnen
één van de prioriteiten betreft het geïntegreerde beheer van habitats van
communautair belang in de Mediterrane kustzone; met NORSPA als
tegenhanger in de Noordzee en Oostzee), en het door de Europese
Investeringsbank en de Wereldbank gefinancierde Milieu-programma voor de
Middellandse Zee.
Een aantal landbouwregelingen, zoals ten behoeve van landbouw in
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ecologisch kwetsbare gebieden, de bergboerenregeling, zijn in een eerder
hoofdstuk reeds genoemd.
Ook is het niet uitgesloten dat op de herziene struktuurfondsen aanspraken
kunnen worden gemaakt. Door strukturele financieringen kan
natuurbescherming ook in arme gebieden een economisch aantrekkelijke
activiteit worden, al is het dan vaak alleen vanuit lokaal perspectief. Bijv. in
bepaalde marginale landbouwgebieden kan de verminderde werkgelegenheid
worden bevorderd bij gedeeltelijke omschakeling naar landschapsbeheer of
bosbouw en bevordering van natuur-gerichte recreatie. Tegenover de
Gemeenschappelijke bijdragen staan dan ook o.a. het gemeenschappelijke nut
van een gezonde natuur, een mooi landschap, extra houtvoorziening, meer
mogelijkheden voor toerisme. Het belang van vergroting van het economische
draagvlak door natuurbeschermingsmaatregelen kan worden geïllustreerd door
het Nationale Park Bayerische Wald in West-Duitsland, waar jaarlijks ongeveer
40 miljoen DM (16 miljoen ECU) in de directe nabijheid van het park wordt
uitgegeven. Door de grote zuigkracht die van het park uitgaat, wordt in de
omgeving door toeristen een nog veel groter bedrag besteed.
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5.3.8

Extern natuurbeschermingsbeleid

Vanwege de nauwe en directe ecologische samenhang zal samenwerking
nodig zijn met Midden- en Oost-Europese landen (men denke o.a. aan de
stroomgebieden van de Rijn en de Donau en aan de Alpen). Van belang in dit
verband zijn het programma MEDSPA, dat zich richt op de bescherming van
het gehele Mediterrane milieu en de Conventies van Bern en Bonn (ter
bescherming van in Europa voorkomende wilde dieren en planten en hun
habitats, resp. ter bescherming van migrerende diersoorten),, In het
programma PHARE (Poland Hungary Assistance Reconstruction Economy, dat
ook voor andere Oost-Europese landen bedoeld is) vormt milieu-bescherming
één van de prioriteiten.
De Gemeenschap zal zich wat de natuur in andere continenten betreft vooral
moeten richten op de gebieden met de hoogste biologische diversiteit, bijv. op
tropische regenwouden en kustzones, met name koraalriffen en
mangrovebossen. Naast biologische diversiteit zal het ecologische belang van
betreffende ecosystemen voor de natuur in de Gemeenschap als criterium
kunnen worden gehanteerd. Hierbij wordt vooral gedacht aan de Middellandse
Zee en de Oostzee en aan schakelgebieden op trekroutes (met name wetlands
in Midden- en Oost-Europa, incl. de Sovjet Unie, en Afrika).
Voor ontwikkelingslanden zal hiernaast als criterium kunnen gelden in
hoeverre de betreffende ecosystemen van belang zijn vanwege hun algemene
milieufunctie en als natuurlijke hulpbron. Ook in dit opzicht zijn tropische
bossen van primair belang, naast wetlands en kustzeeën en koraalriffen die
een belangrijke bron-functie hebben voor de lokale visserij.
Het vermogen van de internationale gemeenschap om het komende
decennium wereldwijd concrete beschermingsmaatregelen te treffen tot
behoud van tropische bossen zal cruciaal zijn voor het voortbestaan van vele
tropische bossen en daarmee van vele dier- en plantesoorten. De
Gemeenschap zou op dit vlak een voorhoederol moeten spelen.
Het is belangrijk dat de Gemeenschap bij de uitvoering van haar externe
natuurbeschermingsbeleid waar nodig participeert in bestaande internationale
kaders. Reeds genoemde kaders, waarin de Gemeenschap participeert, zijn de
Conventies van Bern (inzake wilde flora en fauna en habitats in Europa), Bonn
(migrerende diersoorten) en Washington (internationale handel in bedreigde
soorten).
Wat betreft integratie van natuurbeleid in ontwikkeling heeft de Gemeenschap
natuur- en milieuaspecten expliciet verankerd in de Lomé Overeenkomst
inzake samenwerking tussen de EG en de (69) ACS-staten. Ook in het beleid
inzake samenwerking met landen in Azië en Latijns Amerika krijgt het natuuren milieu-aspect de nodige aandacht. Institutionele versterking voor natuurbescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen zullen hierbij meer aandacht
moeten krijgen, zowel intern in de EG als in de ontwikkelingslanden.
Daarnaast kan de EG, in het kader van haar samenwerkingsovereenkomsten,
financieel en waar mogelijk anderszins bijdragen aan de bescherming van
vanuit oogpunt van biologische diversiteit belangrijke gebieden (met name
tropische regenwouden, koraalriffen en mangrovebossen) en sterk bedreigde soorten.
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De Europese Gemeenschap is Partij bij de Conventie inzake bescherming van
de levende Antarctische mariene hulpbronnen (CCAMLR). De Gemeenschap
zou zich in dat kader kunnen inzetten opdat de aldaar plaatsvindende o verexploitatie van krill en Antarctische vissoorten worden omgebogen in een
duurzaam gebruik. De EG kan, voor zover dat in haar competentie ligt, de
Partijen bij het Antarctica Verdrag aansporen te komen tot geïntegreerd
beheer van Antarctica als natuurgebied.
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Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk
milieu in Europa, het zan. Verdrag van Bern
Besluit van de Raad 82/72, PB L 38, 19982
Gebaseerd op artikel 235 van het EG-Verdrag (eenparigheid van stemmen
over besluiten waarin het Verdrag niet voorziet).
Een groot aantal bepalingen in het Verdrag komt in aangepaste vorm terug in
de door de Commissie voorgestelde EG-Habitatrichtlijn. Vanwege de grotere
geografische reikwijdte van dit Verdrag, en omdat de habitatrichtlijn nog niet
van kracht is, worden de voornaamste voorzieningen hier toch besproken.
De geografische reikwijdte van dit Verdrag, beslaat formeel alleen Europees
grondgebied. Maar ook (nog) niet tot de Raad van Europa behorende landen
kunnen partij worden.
Het Verdrag van Bern valt onder de auspiciën van de Raad van Europa, die
ook het Secretariaat levert (in Straatsburg, Frankrijk).
Het Verdrag hecht veel belang aan instandhouding van de habitats van
betreffende wilde soorten als wezenlijk bestanddeel van de bescherming van
wilde flora en fauna. Het belang van integratie van het natuuraspect in andere
beleidssectoren wordt benadrukt, evenals de noodzaak van internationale
samenwerking ten behoeve van trekkende diersoorten.
Er wordt voorzien in maatregelen om populaties van wilde soorten en hun
habitats te handhaven of te herstellen, waarbij speciale aandacht wordt
gegeven aan met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, met name
endemische soorten, en bedreigde habitats. Daarnaast worden aan exploitatie
bepaalde voorwaarden gesteld.
Artikel 4 gaat nader in op de bescherming van habitats, speciaal van in Bijlage
I en II genoemde flora en fauna, en met bijzondere aandacht voor de
belangrijke schakels op trekroutes van in bijlagen II en III genoemde trekkende
diersoorten.
Artikelen 5 en 6 bevatten, naast een algemeen beschermingsvoorschrift, een
aantal specifieke verbodsbepalingen ten aanzien van beschadigen en
exploitatie van streng beschermde plante- en diersoorten (zoals genoemd in
Bijlagen I en II).
Artikelen 7 en 8 bevatten een aantal voorschriften voor bescherming en
verbodsbepalingen ten aanzien van exploitatie, verkoop van in Bijlage III
genoemde diersoorten en ten aanzien van niet-selectieve middelen, met name
zoals genoemd in Bijlage IV.
Artikel 9 is de uitzonderingsbepaling met betrekking tot de voorzieningen
onder artikelen 4, 5, 6, 7 en 8.
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen mogen o.a. gemaakt worden
vanwege bescherming van flora en fauna, bescherming in belang van andere
sectoren, in belang van volksgezondheid, luchtvaart, onderzoek, telen of
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fokken. Ook mag een uitzondering worden gemaakt "ten einde het onder
streng gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze
en in beperkte mate bepaalde wilde dieren en planten in kleine hoeveelheden
te verzamelen, te houden of op iedere andere verantwoorde wijze te
exploiteren."
De partijen dienen de Permanente Commissie tweejaarlijks een verslag voor te
leggen over de toegestane afwijkingen.
Het uitzetten van niet inheemse soorten moet aan strenge controle worden
onderworpen (artikel 11).
De Permanente Commissie (bestaande uit afgevaardigden van de partijen) is
belast met het toezicht op de toepassing van het Verdrag (artikelen 13 en

141.
Bijeenkomsten van de Permanente Commissie kunnen onder bepaalde
voorwaarden worden bijgewoond door internationale en nationale
gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Zij krijgen daarbij wel
spreekrecht, maar geen stemrecht.
De Permanente Commissie wordt bijgestaan door een klein secretariaat.
Partijen mogen verdergaande maatregelen nemen dan onder dit Verdrag
voorzien.
De BIJLAGEN
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

I
II
III
IV

Streng beschermde plantesoorten
Streng beschermde diersoorten
Beschermde diersoorten
Verboden middelen en methoden bij de jacht en andere vormen
van exploitatie, onderverdeeld voor zoogdieren en vogels.
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Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Verdrag van
Bonn)
Besluit van de Raad 82/461, PB L 210, 1992
Het Raadsbesluit is gebaseerd op artikel 235 van het EG-Verdrag
(eenparigheid van stemmen over besluiten waarin het Verdrag niet voorziet).
Het Verdrag, dat geografisch een wereldwijde strekking heeft, is bedoeld ter
stimulering van beschermingsmaatregelen van trekkende wilde diersoorten en
vooral ook van gezamenlijke maatregelen van de Verdrags-partijen.
Artikelen 2. 3 en 4 stellen o.a. dat, naast bevordering van onderzoek, de
Partijen de in Bijlage I vermelde soorten onmiddellijk dienen te beschermen.
Voor in Bijlage II genoemde trekkende diersoorten dienen overeenkomsten
gesloten te worden voor het behoud en beheer ervan.
Exploitatie van dieren genoemd in Bijlage I is verboden. Alleen onder bepaalde
voorwaarden mag een uitzondering worden gemaakt, te weten voor o.a.:
wetenschappelijke doeleinden
bevordering van voortplanting of voortbestaan van de soort
voldoening van behoeften van hen voor wie exploitatie van oudsher
een gebruikelijk middel van bestaan is.
De soort mag door deze uitzonderingen niet in gevaar komen.
De Conferentie der partijen kan de staten die deel uitmaken van het
verspreidingsgebied van een trekkende soort 'm Bijlage I, aanbevelen bepaalde
maatregelen te nemen.
Artikel 5 geeft nadere bepalingen omtrent de te sluiten overeenkomsten.
Overeenkomsten dienen het gehele verspreidingsgebied van een bepaalde
soort te omvatten, en staat open voor toetreding door alle staten die deel
uitmaken van het verspreidingsgebied (het Secretariaat houdt lijsten bij van
welke staten in welke verspreidingsgebieden liggen). Met betrekking tot
walvisachtigen (Cetacea) mogen ook landen toetreden die geen deel uitmaken
van het verspreidingsgebied van de betreffende soort(en).
Te ondernemen activiteiten betreffen verder onder meer onderzoek,
coördinatie van plannen voor behoud en beheer, informatie-uitwisseling,
behoud en herstel van leefgebieden, bij voorkeur in de vorm van een netwerk
van op adequate wijze langs de trekroutes verspreid liggende leefgebieden,
herintroductie, preventie van schade door menselijke activiteiten en
voorlichting.
De "Conferentie der Partijen" vergadert minstens eens in de drie jaar, o.a. ter
evaluatie van de toepassing van het Verdrag en om nadere aanbevelingen te
doen. Internationale en nationale gouvernementele en niet-gouvernementele
organisaties mogen onder bepaalde voorwaarden en zonder stemrecht aan de
vergaderingen deelnemen (Artikel 7). De Conferentie stelt een
Wetenschappelijke Raad in. Het Secretariaat is gevestigd in Bonn, Duitsland.
BIJLAGEN
Bijlage I
Bijlage II

Bedreigde trekkende soorten
Trekkende soorten waarover overeenkomsten dienen te worden
gesloten.

82

Het behoud van de vogelstand
Richtlijn van de Raad 79/409, PB L 103, 1979
(laatste wijziging bij Richtlijn 86/122, PB L 100, 1986).
Gebaseerd op artikel 235 van het EG-Verdrag (eenparigheid van stemmen
over besluiten waarin het Verdrag niet voorziet).
Een overweging in de Richtlijn is dat de achteruitgang van een groot aantal
van de in de EG voorkomende vogelsoorten een ernstige bedreiging vormt
voor het behoud van het natuurlijk milieu, met name wegens het biologische
evenwicht dat daardoor wordt bedreigd.
Speciaal belang wordt gehecht aan de situatie van trekvogels, omdat zij een
gemeenschappelijk erfgoed vormen, en omdat de bescherming ervan een
grensoverschrijdend milieuvraagstuk is dat een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid impliceert.
Naast beschermingsmaatregelen voor vogelsoorten en hun habitats en
regulering van exploitatie, wordt ook voorzien in integrerende activiteiten van
vogelbescherming in andere sectoren, met name algemene
milieubescherming.
Artikelen 3 en 4 regelen de habitatbescherming. Maatregelen zijn het instellen
van beschermde zones, onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de
ecologische eisen van leefgebieden binnen en buiten de beschermingszones
en herstel en aanleg van vernielde of nieuwe biotopen.
Voor in Bijlage I genoemde vogelsoorten, en tevens voor overige soorten
trekvogels, worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen; er worden
hiertoe "speciale beschermingszones" aangewezen. Watergebieden, en in het
bijzonder watergebieden van internationale betekenis, krijgen hierbij bijzondere
aandacht.
De Lidstaten zenden de Commissie de voor internationale coördinatie
benodigde gegevens over deze gebieden.
Artikelen 5 en 6 bevatten verbodsbepalingen omtrent doden, vangen,
verstoren, verkoop en in bezit hebben van alle wilde vogelsoorten.
In Bijlage Hl/1 genoemde soorten worden uitgezonderd van het verbod op
verkoop of het in bezit hebben. Voor in Bijlage UI/2 genoemde soorten kunnen
Lidstaten hierop zelf een uitzondering maken, in overleg met de Europese
Commissie.
Artikelen 7 en 8 geven voorwaarden voor de jacht op vogels. Op soorten uit
Bijlage 11/1 mag in de gehele EG worden gejaagd. Op soorten in Bijlage M/2
mag alleen worden gejaagd in de Lidstaten waarbij deze soorten zijn vermeld.
Niet-selectieve methoden voor vangen of doden (met name die welke in
Bijlage IV sub a worden genoemd), dan wel methoden waardoor een soort
plaatselijk kan verdwijnen, zijn verboden. Ook achtervolging met bepaalde
vervoermiddelen, zoals opgesomd in Bijlage IV sub b, is verboden.
Artikel 9 betreft de uitzonderingsbepalingen op de artikelen 5, 6, 7 en 8.
Uitzonderingen mogen o.a. gemaakt worden vanwege bescherming van flora
en fauna, voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen,
visserij en wateren en in belang van volksgezondheid, luchtvaart, onderzoek,
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uitzetten of herintroductie, Ook mag een uitzondering worden gemaakt "ten
einde het vangen, het houden, of welke andere wijze van verstandig gebruik
van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt
gecontroleerde omstandigheden toe te staan".
Over uitzonderingen moet door de Lidstaten jaarlijks aan de Commissie
worden gerapporteerd.
Overige voorzieningen betreffen onder andere rapportage-verplichtingen en
introductie van soorten. Er wordt een "Comité voor de aanpassing van deze
richtlijn aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang" ingesteld
(artikel 16). bestaande uit vertegenwoordigers van de Lidstaten en
voorgezeten door een lid van de Europese Commissie.
Lidstaten mogen strengere maatregelen nemen dan in deze richtlijn voorzien
(artikel 14) en onderzoek wordt aangemoedigd (artikel 10).

De BIJLAGEN
Bijlage I
Bijlage 11/1
Bijlage U/2

Bijlage UI/1
Bijlage UI/2

Bijlage IV, sub a
Bijlage IV, sub b
Bijlage V

Vogelsoorten waarvoor speciale
beschermingsmaatregelen moeten worden getroffen.
Vogelsoorten waarop in de gehele EG onder bepaalde
voorwaarden mag worden gejaagd.
Vogelsoorten waarop alleen in de daarbij vermelde
lidstaten onder bepaalde voorwaarden mag worden
gejaagd.
Vogelsoorten die mogen worden uitgezonderd voor het
verbod op verkoop of het in bezit hebben.
Vogelsoorten waarvoor Lidstaten een uitzondering
mogen maken m.b.t. het verbod op verkoop of in bezit
hebben.
Verboden middelen en methoden voor vangen of doden.
Voertuigen waarvan het gebruik verboden is voor
achtervolging van vogels.
Terreinen van onderzoek en maatregelen waaraan de
lidstaten bijzondere aandacht dienen te geven, o.a.
nationale lijsten van bedreigde soorten, inventarisatie
van belangrijke plaatsen op trekroutes,
populatiegegevens.
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Bescherming van natuurlijke en halfnatuurliike habitats en de wilde flora en
fauna (EG-Habitatrichtliin)
Voorstel voor een Richtlijn van de Raad, COM (88)381, PB C 247, 1988
Gewijzigd voorstel COM (90)59, PB C 195 van 1990
Het voorstel staat nog ter discussie; derhalve kunnen in de hieronder
genoemde voorzieningen van de voorgestelde Richtlijn nog veranderingen
komen.
Het voorstel is gebaseerd op:
artikel 130 S van het EG-Verdrag ("Op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van het Europees Parlement en het Economische en
Sociaal Comité besluit de Raad met eenparigheid van stemmen
omtrent het optreden van de Gemeenschap. De Raad bepaalt op de in
de eerste alinea bepaalde wijze welke besluiten met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen worden genomen");
artikel 130 R (verankering van milieu in het EG-Verdrag, doelstellingen,
subsidiariteit en andere principes).
Het voorstel is sterk gericht op bescherming en herstel van habitats van alle
in de EG voorkomende wilde dieren en planten, naast direct op soorten
gerichte beschermende, herstellende en exploitatie regulerende maatregelen.
Ook aan de bescherming van landschapskenmerken wordt aandacht besteed.
De geografische werkingssfeer strekt zich uit tot de natuurlijke en halfnatuurlijke habitats van de wilde flora en fauna op Europees grondgebied van
de Lidstaten (dus niet de overzeese gebiedsdelen), inclusief de maritieme
gebieden die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de lidstaten vallen.
Habitatbescherminq
Onder de naam Natura 2000 moet een samenhangend netwerk van speciaal
beschermde gebieden worden ingesteld. Betreffende gebieden omvatten:
types van natuurlijke habitats zoals in Annex I opgenomen
habitats van in Annex II opgenomen soorten planten en dieren
gebieden die onder de EG-Vogelrichtlijn zijn aangewezen.
Binnen drie jaar na van kracht worden van de Richtlijn moet door iedere
lidstaat een lijst met deze gebieden aan de Europese Commissie worden
overhandigd, evenals een lijst waarin wordt aangegeven welke van de in
Annex II genoemde soorten op haar grondgebied voorkomen. Op basis
hiervan stelt de Commissie, binnen zes jaar na van kracht worden van de
Richtlijn, een lijst met gebieden van Gemeenschappelijk belang op.
Gebieden van Gemeenschappelijk belang dienen door de Lidstaat binnen zes
jaar als een speciaal beschermd gebied aangewezen te worden en als zodanig
gaan worden beheerd. Voor activiteiten die potentieel schade kunnen
toebrengen dient een effect-evaluatie te worden uitgevoerd.
De status van de speciaal beschermde gebieden dient te worden gemonitord.
De Lidstaten moeten hierover regelmatig aan de Commissie rapporteren.
Er zal door de Commissie een regelmatig te herzien programma worden
opgesteld met de nodige acties en middelen die nodig zijn om een
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gecoördineerde uitvoering van de Richtlijn te komen.
Lidstaten dienen bij ontwikkeling en planning van landgebruik rekening te
houden met "landschapskenmerken van uitzonderlijk belang voor de
bescherming van wilde fauna en flora", opdat soorten niet in hun normale
bewegingen in hun natuurlijke omgeving worden beperkt en om de
samenhang van Natura 2000 te verzekeren.
Soortenbescherming
In Annex V(a) genoemde diersoorten moeten strikt worden beschermd,
waarbij verboden worden:
alle vormen van vangen, houden of doden
opzettelijk verstoren, met name tijdens de periodes van broeden,
broedzorg, overwintering en migratie
opzettelijke vernieling of wegnemen van eieren
het in bezit hebben, transporteren, verkopen of ruilen van uit het wild
gehaalde specimens van bedoelde soorten.
In Annex V(b) genoemde plantesoorten moeten strikt worden beschermd,
waarbij verboden worden:
opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen
het houden, transporteren en verkopen of ruilen van uit de natuur
gehaalde specimens van bedoelde soorten.
Voor de exploitatie van in Annex VI vermelde soorten van wilde flora en
fauna moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de
betreffende soorten of populaties ervan niet in gevaar komen.
Het gebruik van niet-selectieve middelen, zoals vermeld in Annex Vll(a) wordt
verboden, evenals vangen of doden vanuit bepaalde, in Annex Vll(b)
genoemde voertuigen. De in Annex V genoemde soorten mogen niet
aanzienlijk geschaad worden door toepassing van netten gebruikt voor vissen
of voor gewasbescherming.
Herintroductie van soorten in Annex II wordt aangemoedigd, als er duidelijke
aanwijzingen zijn dat herintroductie de bescherming kan bevorderen.
Introductie van uitheemse soorten moet vooraf worden gegaan door een
effect evaluatie.
Uitzonderingen van de op soortenbescherming gerichte verboden mogen
alleen worden toegestaan indien ze niet ten koste gaan van de veilige status
van betreffende soorten, om redenen van:
bescherming van wilde flora en fauna
preventie van ernstige schade aan de natuurlijke habitat-types,
opgenomen in Annex I, aan gewassen, vee, bossen, visserij en water
volksgezondheid en veiligheid
onderzoek en educatie in verband met herintroductie e.d.
om toe te staan dat, onder strikte controle, op een selectieve basis en
in beperkte mate, in door de relevante autoriteiten aangegeven
aantallen, planten en dieren van de onder Annex V genoemde soorten
uit het wild kunnen worden gehaald en in bezit kunnen worden
gehouden.
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Lidstaten moeten jaarlijks gedetailleerd over de toegestane uitzonderingen
rapporteren aan de Commissie.
Daarnaast moeten Lidstaten iedere vier jaar een rapport opstellen over de
maatregelen ter toepassing van de Habitatrichtlijn.
De Commissie wordt bijgestaan door een Comité dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Lidstaten en dat wordt voorgezeten door een
vertegenwoordiger van de Commissie.
Binnen twee jaar na kennisgeving van de Richtlijn, moeten de Lidstaten
juridische, bestuursrechtelijke en administratieve maatregelen hebben
genomen om aan de Richtlijn te kunnen voldoen.

BIJLAGEN
(op basis van gewijzigd voorstel COM (90)59)
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III
Bijlage IV
Bijlage V
Bijlage VI
Bijlage VII

Types natuurlijke habitats waarvan voor de bescherming
aanwijzing als speciaal beschermd gebied vereist is
Wilde dier- en plantesoorten waarvan voor de bescherming de
aanwijzing van speciaal beschermde gebieden nodig is.
Criteria voor de selectie van gebieden die als speciaal
beschermd gebied kunnen worden aangewezen.
Landschapskenmerken van bijzonder belang voor de
bescherming van wilde fauna en flora.
Strikt beschermde wilde dier- en plantesoorten.
Wilde dier- en plantesoorten waarvan voor uit het wild halen en
exploitatie een beheersplan vereist is.
Verboden methoden en middelen voor vangen en doden en
verboden transportmiddelen.

Voorzien tijdschema onder de Habitatrichtlijn
Binnen drie jaar na kennisgeving van de Richtlijn moeten de Lidstaten een lijst
aan de Commissie sturen met gebieden waarin habitat-types van Bijlage I en
de plante- en diersoorten van Bijlage II voorkomen.
Binnen zes jaar na kennisgeving van de Richtlijn zal de Commissie op basis
van de nationale lijsten een lijst samenstellen van gebieden van
Gemeenschappelijk belang.
Zodra een gebied formeel als van Gemeenschappelijk belang wordt verklaard,
zal de betreffende Lidstaat het zo spoedig mogelijk, en binnen maximaal zes
jaar, als speciaal beschermd gebied aanwijzen (artikel 4). De Commissie zal
deze gebieden publiceren in het Publicatieblad van de EG, en deze lijst iedere
twee jaar bijstellen Artikel 15).
De Lidstaten moeten de status van beschermde gebieden en soorten
monitoren, en iedere vijf jaar de voornaamste resultaten aan de Commissie
mededelen (artikel 9).
Lidstaten rapporteren tweejaarlijks aan de Commissie over de door haar

87

eventueel toegestane uitzonderingen met betrekking tot de voorzieningen
inzake soortenbescherming (artikel 14).
Binnen twee jaar na kennisgeving van de Richtlijn, moeten Lidstaten de
voorzieningen ervan omgezet hebben in juridische, bestuursrechterlijke en
administratieve maatregelen (artikel 22).
Hierna moeten Lidstaten iedere vier jaar een rapport opstellen over de
uitvoeringsmaatregelen in het kader van de Richtlijn genomen.
Binnen twee jaar na ontvangst van deze nationale rapporten zal de Commissie
een gezamenlijk rapport opstellen (artikel 15).
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Communautaire acties ter bescherming van de natuur (CANAT)
Verordening van de Raad Com (90) 125, PB C 137, 1990.
(Zie ook het fonds onder dezelfde naam).
De looptijd van dit programma is twee jaar, waarbij rekening wordt gehouden
dat CANAT te zijner tijd in het nog niet van kracht zijnde programma LIFE
wordt opgenomen. Op basis van een overgangsclausule is eventueel
verlenging mogelijk.
Het voorstel is gebaseerd op:
artikel 130 S van het EG-Verdrag {"Op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van het Europees parlement en het Economische en
Sociaal Comité besluit de Raad met eenparigheid van stemmen
omtrent het optreden van de Gemeenschap. De Raad bepaalt op de in
de eerste alinea bepaalde wijze welke besluiten met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen worden genomen").
artikel 130 R (verankering van milieu in het EG-Verdrag, doelstellingen,
subsidiariteit en andere principes).
CANAT is een aanvulling op de Communautaire Acties voor het Milieu (CAM)
voor zover het natuurbescherming betreft en is specifiek bedoeld ter
financiering van vanuit Gemeenschappelijk oogpunt prioritaire acties voor
natuurbescherming, in de kaders van de EG-Vogelrichtlijn, en de voorgestelde
EG-Habitatrichtlijn (Annex I en II). In aanmerking komen acties gericht op
het behoud of herstel van ernstig bedreigde en voor de Gemeenschap
van bijzonder belang zijnde biotopen met bedreigde soorten of habitats
de uitvoering van maatregelen voor instandhouding of herstel van
populaties van onder de Vogelrichtlijn genoemde bedreigde soorten.
Voor financiële steun komen alleen die projecten in aanmerking die van
communautair belang zijn (artikel 2). Verdere criteria zijn o.a. de
onmogelijkheid van regio's om met eigen middelen beschermingsmaatregelen
te treffen en de urgentie van financiële steun.
Steunaanvragen (door natuurlijke of rechtspersonen) dienen via de Lidstaten
bij de Commissie te worden ingediend. De Lidstaat beslist of
projectvoorstellen al dan niet naar de Commissie worden doorgestuurd. In
uitzonderlijke gevallen kan de Commissie op eigen initiatief acties voorstellen:
met betrekking tot soorten of habitats die in de Gemeenschap met
uitsterven, resp. verdwijnen zijn bedreigd
voor grensoverschrijdende habitats of biotopen
om bijzonder urgente problemen in het kader van het Verdrag van
Bern, het Verdrag van Bonn of de Conventie van Ramsar (betreffende
wetlands) nader tot oplossing te brengen (artikel 3).
Er wordt een Raadgevend Comité opgericht dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Lidstaten (artikel 4).
Jaarlijks vermeldt de Commissie in het Publicatieblad van de EG acties
waarvoor steun is gegeven.
BIJLAGE
Lijst van te verstrekken gegevens bij een financieringsaanvraag.
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Communautaire acties voor hét milieu (CAM)
Verordening 1872/84
De Verordening inzake Communautaire Acties voor het Milieu (CAM) is vanaf
1984 tot voor kort het belangrijkste fonds voor natuur- en
milieubeschermingsacties in de EG geweest. CAM richt zich met name op:
demonstratieprojecten voor de ontwikkeling van nieuwe, schone
technologieën;
demonstratieprojecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe
technieken en methodes voor het meten en bewaken van de kwaliteit
van het natuurlijk milieu;
stimulerinasprojecten voor het behoud of herstel van ernstig bedreigde
biotopen waar in gevaar verkerende soorten leven en die van bijzonder
belano ziin voor de Gemeenschap, ter toepassing van de EGVooelrichtlijn:
demonstratieprojecten t.b.v. recycling;
demonstratieprojecten t.b.v. detectie en sanering van verontreinigde
gebieden;
stimuleringsprojecten ter bescherming of herstel van door branden,
erosie of verwoestijning bedreigde bodems.
De beperktheid van middelen van CAM heeft de Commissie ertoe gebracht
om drie voorstellen in te dienen om communautaire actie op bepaalde
prioritaire gebieden te concentreren, te weten CANAT, MEDSPA en NORSPA.
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De toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten
(de zogenaamde EG-CITES-Verordening)
Verordening van de Raad, 3626/82
PB L 384, 1982
(Laatste wijziging Verordening 197/90, PB L 29, 1990)
Bepalingen voor eenvormige afgifte en gebruik van documenten die vereist
zijn voor de toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten
Verordening van de raad 3418/83
P B L 3 4 4 , 1983
De Verordening is gebaseerd op artikel 235 van het EG-Verdrag (eenparigheid
van stemmen over besluiten waarin het Verdrag niet voorziet).
De EG-Verordening ter toepassing van CITES heeft een enigszins complexe
structuur. De Verordeningstekst kent drie bijlagen, A, B en C, waarbij bijlage
A de complete tekst van CITES bevat. Eerst zal CITES zelf samengevat
worden weergegeven, waarna de voornaamste voorzieningen van de
Verordening worden beschreven.
De Washington Conventie
De Washington Conventie (Convention on International Trade in Endangered
Species of wild fauna and flora, CITES) is in 1975 van kracht geworden. Er
zijn zo'n 100 landen Partij. De EG als zodanig is nog niet als partij toegelaten.
De Conventie is gericht op de reglementering van de internationale handel in
wilde dieren en planten. De essentie wordt gevormd door maatregelen ter
beperking, controle en monitoring van de handel. De partijen worden
opgedragen hiertoe handelspolitieke instrumenten in te stellen, zoals het
aanwijzen van verantwoordelijke autoriteiten en het opzetten van een
vergunningenstelsel. Het Secretariaat, dat een coördinerende en controlerende
functie heeft, is in Lausanne (Zwitserland) gevestigd. De Conferentie der
Partijen komt minimaal eens per twee jaar bijeen.
De vergaderingen staan, onder bepaalde voorwaarden, open voor
waarnemerschap door nationale en internationale gouvernementele en nietgouvernementele organisaties.
BIJLAGEN
CITES kent drie bijlagen (die regelmatig worden geamendeerd).
Bijlage I
Met uitsterven bedreigde soorten wilde flora en fauna die door
de handel worden getroffen of zouden kunnen worden
getroffen. De handel in deze soorten wordt streng gereguleerd
en is slechts in bijzondere, niet-commerciële, gevallen
toegestaan.
Bijlage II
Soorten die niet noodzakelijkerwijze met uitsterven worden
bedreigd, maar die bij een ongereguleerde handel dat wel
zouden kunnen worden. Tevens staan op deze bijlage soorten
waarvoor men de handel moet reguleren om de onder Bijlage I
bedoelde reguleringen doeltreffend te kunnen uitvoeren. Het
gaat om de zogenaamde "look-alikes": soorten die men
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Bijlage III

vanwege uiterlijke gelijkenis gemakkelijk verwart met soorten in
Bijlage I.
Soorten die binnen de grenzen van een partij beschermd zijn en
waarvoor ter bescherming samenwerking met andere partijen
nodig is bij de controle van de handel.

De EG-CITES-Verordenina
De EG-CITES-Verordening is begin 1984 in de Gemeenschap van kracht
geworden en is sindsdien herhaaldelijk gewijzigd, vooral in samenhang met
wijzigingen van de CITES-bijlagen.
De Verordening voorziet in een uniforme toepassing van CITES op
communautair niveau. Met betrekking tot intra-communautaire handel en
vervoer zijn een aantal extra voorzieningen opgenomen. Uit
beschermingsoverwegingen neemt de EG voor bepaalde soorten verdergaande
maatregelen dan onder CITES bepaald. Individuele landen kunnen geen
voorbehoud maken. Wel kan de EG een voorbehoud maken wanneer onder
CITES wijzigingen plaatsvinden van Bijlage I of II en indien EG-lidstaten dit
allemaal en binnen drie maanden doen.
De Europese Commissie speelt binnen de Verordening een centrale,
coördinerende en ondersteunende rol en is tevens voorzitter van het EGComité voor CITES, dat verder bestaat uit vertegenwoordigers van de EGlidstaten en belast is met o.a. coördinatie en harmonisatie van administratieve
maatregeien en beslissingen.
BIJLAGEN
De EG-CITES-Verordening bevat drie bijlagen.
Bijlage A
Bijlage B
Bijlage C

Bijlage C-1

Bijlage C-2

Integrale tekst en geactualiseerde bijlagen van CITES.
De voornaamste delen en produkten van CITES-dier- en
plantesoorten.
CITES-soorten waarvoor in de EG een striktere regulering geldt
dan onder CITES voorzien. Deze Bijlage is onderverdeeld in
twee sub-bijlagen: C-1 en C-2.
Soorten die worden beschouwd en behandeld als staande op
Bijlage I van CITES. Handel voor overwegend commerciële
doeleinden is voor deze soorten niet toegestaan. Tevens zijn er
uitvoer- en invoervergunningen nodig, als ook, indien relevant,
certificaten voor wederuitvoer of voor aanvoer uit zee. Voor het
toekennen van deze vergunningen moet aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan ten genoegen van
wetenschappelijke en administratieve autoriteiten in (weder)
uitvoerend en invoerend land. Voor levende specimens van deze
soorten gelden verder regels voor vervoer binnen de
Gemeenschap.
Soorten die wel om allerlei redenen, dus ook commerciële,
mogen worden verhandeld, maar waarvoor bij invoer een
invoervergunning nodig is. De voorwaarden verbonden aan
verstrekking van zo'n vergunning hebben betrekking op de
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biologische en juridische status van de betreffende soorten, of
populaties daarvan, in het land van herkomst.,
Voor import van specimens van alle overige (niet op Bijlagen C-1 of C-2
staande) CITES-soorten zijn nodig: uitvoervergunningen van land van
herkomst en invoervergunningen of -certificaten waaruit blijkt dat aan CITESformaliteiten is voldaan. Voor export vanuit de EG is een uitvoervergunning
nodig en voor wederuitvoer een certificaat.
Het registreren van de handel in specimens van CITES-soorten en de evaluatie
van deze gegevens zijn twee zeer wezenlijke onderdelen bij de toepassing van
CITES. De Verordening schrijft voor dat door de Europese Commissie jaarlijks
een rapport wordt opgesteld op basis van door de nationale instanties
verstrekte registratiegegevens. In de registratie van de onderlinge handel
tussen de EG-lidstaten wordt hierbij niet voorzien.
Herziening van de EG-CITES-Verordeninq
Binnen afzienbare tijd kan er een voorstel van de Europese Commissie
verwacht worden voor een herziening van de EG-CITES-Verordening. In de
kern komen deze voorgestelde herzieningen neer op een verscherping van een
aantal voorwaarden, criteria en registratievereisten, een betere monitoring en
een vereenvoudiging van diverse besluitvormingsprocedures.
Onder de voor te stellen Verordening zullen ook niet onder CITES genoemde
soorten kunnen worden opgenomen.
De nieuwe Verordening zou een verandering in bijlagen ondergaan:
Bijlage A
soorten uit Bijlage I van CITES en een aantal soorten uit CITES
Bijlage II en III, alsmede een aantal niet-CITES soorten.
Bijlage B
de resterende soorten uit CITES Bijlage II, alsmede een aantal
niet-CITES-soorten.
Bijlage C
het restant van CITES Bijlage III soorten.
Bijlage D
een lijst met niet-CITES-soorten die wel in de handel zijn en
waarvan de invoer door de Gemeenschap statistisch zal worden
vastgelegd.
Bijlage E
Soorten die in één of meer EG-lidstaten een soortgelijke
bescherming genieten als CITES-bijlage I soorten. Deze soorten
moeten in de betreffende EG-lidstaten in het wild voorkomen.
Een wetenschappelijke groep, bestaande uit de twaalf wetenschappelijke
autoriteiten van de Lidstaten, moet vaststellen welke soorten aan welke
criteria voldoen. Het beheerscomité keurt die voorstellen met gekwalificeerde
meerderheid goed, waarna de Commissie vervolgens een Verordening kan
aannemen.
Het transport van levende dieren zal aan wettelijk vastgelegde normen
moeten voldoen. In dit verband kan ook worden gewezen op een initiatief
vanuit het Europees Parlement, dat er op gericht is alle invoer van wilde
vogels te verbieden. Dit met name omdat vogels uiterst kwetsbaar zijn, en de
praktijk heeft geleerd dat slechts een laag percentage lange transporten
overleeft.
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Invoer in de Lidstaten van huiden van bepaalde zeehondenjonaen en daarvan
vervaardigde orodukten
Richtlijn van de Raad 83/129, laatste wijziging in 1989, PB L 134.
De Verordening is gebaseerd op artikel 235 van het EG-Verdrag (eenparigheid
van stemmen over besluiten waarin het Verdrag niet voorziet).
Deze richtlijn is bedoeld ter beperking van import van zeehondeprodukten en
in het bijzonder van produkten die gemaakt worden van zadelrobjongen
("whitecoats") en klapmutsjongen ("bluebacks").
In de bijlage vermelde produkten mogen niet voor handelsdoeleinden in de
Lidstaten worden ingevoerd (Artikel 1).
De Richtlijn geldt alleen voor de produkten die niet afkomstig zijn van de
traditionele jacht van de Eskimo-bevolking (Inuit).
De richtlijn is in 1989 voor onbepaalde tijd verlengd.
BIJLAGE
Produkten zoals bedoeld in Artikel 1.
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Verordening van de Raad betreffende de invoer van bepaalde bontsoorten.
Voorstel van de Commissie COM (89) 198 def. PB C 134, 1989
Gewijzigd voorstel: Com (91) 86, 25-3-91
Gebaseerd op artikel 113 (handelspolitiek; besluiten kunnen met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden genomen) en artikel 130 S
(omtrent eenparigheid van stemmen) van het EG-Verdrag.
Het voorstel verwijst naar de voorgestelde Habitatrichtlijn en naar het Verdrag
van Bern die beide voorzieningen bevatten m.b.t. niet selectieve middelen
voor het vangen en het doden, waaronder de leahold trap (wildklemmen).
De rationale achter de voorgestelde Verordening is dat het gebruik van de
leghold trap onnodig wreed is en dat er humanere alternatieven moeten en
kunnen worden toegepast.
Per 1 januari 1995 wordt de invoer voor commerciële doeleinden verboden
voor bont, en produkten die dit bont bevatten, van in Bijlage I genoemde
diersoorten, indien het bont afkomstig is uit landen waar de leghold trap
wordt gebruikt of waar de vangmethoden niet voldoen aan internationaal
aanvaarde normen voor humane vangst.
Deze maatregel kan voor één jaar worden opgeschort indien in het
betreffende land voldoende voortgang wordt gemaakt met de ontwikkeling
van aanvaardbare vangmethoden.
Bijlage I vermeldt de diersoorten waarvoor deze maatregel bedoeld is. Het
betreft de bever, otter, coyote of prairiewolf, wolf, lynx, rode lynx,
sabelmarter, wasbeer, muskusrat, Canadese marter, das, marter en hermelijn.
Bijlage II vermeld goederen welke bont bevatten van een van de in Bijlage I
genoemde dieren.
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Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de
Antarctische wateren (CCAMLR)
Besluit van de raad 81/691, PB L 252, 1981
(Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van bepalingen voor de
toepassing van de waarnemings- en inspectieregeling die is ingesteld op
grond van Artikel XXIV van het Verdrag, COM(90) 491)
Dit Besluit is gebaseerd op artikel 43 van het EG-Verdrag (dat voorziet in
opstellen van EG-wetgeving in het kader van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid), en valt daarmee formeel niet onder het Milieubeleid
(natuurbeleid). Desalniettemin is het Verdrag dermate belangrijk voor
natuurbescherming, dat het hier toch beschreven wordt.
Het Verdrag verwijst zelf ook direct naar maatregelen ter bescherming van
flora en fauna overeengekomen in het Verdrag inzake Antarctica (Agreed
Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora en de Convention
for the Conservation of Antarctic Seals), dat niet met CCALMR verward moet
worden. Slechts een aantal EG-lidstaten zijn partij bij het Verdrag van
Antarctica. Door dit Besluit zijn alle EG-lidstaten gebonden aan een groot
aantal bepalingen uit het Antarctica Verdrag.
De geografische werkingssfeer van het Verdrag omvat de wateren ten zuiden
van 60° zuiderbreedte.
Onder instandhouding wordt mede verstaan "rationeel gebruik": bij exploitatie
en andere gebruiksvormen moet het voortbestaan van populaties en
onderlinge ecologische relaties worden gewaarborgd (Artikel II).
Lidstaten zijn geboden zich te houden aan de flora en fauna beschermende
maatregelen in het kader van het Antarctica-Verdrag (Artikel V).
Het Verdrag kent een Commissie, gevestigd te Hobart, Tasmanië, Australië,
en een Wetenschappelijk Comité, beide bestaande uit vertegenwoordigers van
de Partijen. De Commissie vergadert minimaal eens per jaar.
De Commissie, daarin bijgestaan door het Wetenschappelijke Comité, houdt
zich o.a. bezig met bevordering van onderzoek, gegevens-vergaring en
instelling van maatregelen inzake de doelstellingen van artikel II. Hieronder
valt ook vaststelling van exploitatieniveaus, aanwijzing van beschermde
soorten, seizoenen voor exploitatie etc. (Artikelen VII. VIII en IX).
BIJLAGE
Scheidsgerecht t.b.v. geschillen tussen partijen.
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BIJLAGEN
FONDSEN

97

INTRODUCTIE
Rubricering
Bij de hier volgende beschrijving van voor natuurbescherming beschikbare EGfondsen, is een indeling gemaakt in een aantal rubrieken, te weten:
1
2
3
4
5
6

Natuurbescherming
Regionale milieuprogramma's
Algemene milieufondsen
Wetenschappelijk onderzoek
Landbouw
Bosbouw

7

Visserij

8
9
10

Biotechnologie
Ontwikkelingssamenwerking
Overige fondsen

Deze indeling is arbitrair en geeft alleen aan waarop binnen de verschillende
fondsen de nadruk wordt gelegd. Een praktische bijkomstigheid van deze
indeling is dat deze min of meer overeen komt met de betreffende Diensten
van de Europese Commissie: rubriek 1 t.e.m. 4 valt onder DG XI, rubrieken 5
en 6 onder DG XII, rubrieken 7, 8 en 9 onder DG VI, terwijl rubriek 10 zowel
onder DG VIII als onder DG I ressorteert, afhankelijk van de regio.
Binnen de rubrieken is tot op bepaalde hoogte een indeling gemaakt naar de
mate waarin de fondsen voor natuurbescherming beschikbaar zijn. Slechts
een klein aantal fondsen zijn namelijk speciaal voor natuurbescherming
bedoeld, terwijl een groter aantal fondsen expliciete voorzieningen m.b.t.
natuurbescherming kent. In de meeste gevallen echter zijn de omschrijvingen
dermate breed geformuleerd, dat aanwending (mede) ten behoeve van
natuurbescherming niet uitgesloten is.
Niet alle milieu-fondsen zijn opgenomen, evenmin als vele fondsen in andere
sectoren zoals met name de landbouw. Bij de wel opgenomen fondsen lijkt de
relatie met natuurbescherming soms ver gezocht. Bijvoorbeeld het fonds
"ecoprodukten en milieucontrole" lijkt op het eerste gezicht zonder enig
belang. Echter de discussie over keurmerken voor bepaalde biologische of
milieuvriendelijke produkten (cosmetica die niet verkregen is uit zeldzame
diersoorten, of hout gekapt uit duurzaam beheerde bossen) maakt een
dergelijk fonds toch relevant.

Presentatie
Indien er een expliciete aankondiging is aangetroffen in de Publicatiebladen,
dan wordt de vindplaats van het betreffende fonds aangegeven met het PB L
of PB C nummer. In bepaalde gevallen wordt alleen verwezen naar het budget
van de Europese Gemeenschap. Het betreft dan het EG-budget voor 1 9 9 1 ,
zoals gepubliceerd in PB L 30, 4 februari 1991: "Definitieve vaststelling van
de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het
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begrotingsjaar 1 9 9 1 " .
De afzonderlijke fondsen zijn niet eenduidig beschreven. Naar gelang de
gedetailleerdheid van informatie in de Publicatiebladen, resp. het EG-budget,
gegeven informatie, variëren de hier gehanteerde beschrijvingen van redelijk
uitvoerig tot summier.

Fondswerving
Indien men voor een project of programma financiële ondersteuning zoekt, is
direct contact met de betreffende dienst van de Europese Commissie altijd
aan te raden. Het Bureau EG Liaison (Den Haag, telf. 070 - 3610444, fax
070 - 3562811) kan nadere aanwijzingen en ondersteuning geven. Dit bureau
beoogt "versterking van bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen door
deelname in Europese technologie-projecten" en geeft o.a. het maandblad
"Technieuws Europa" en "Gids voor de EG-technologiefondsen" uit.
"Technologie" moet daarbij zeer breed worden opgevat.
De Commissie maakt regelmatig gebruik van oproepen tot openbare
inschrijving. Zij doet dit in de Publicatiebladen. In "Technieuws" worden deze
oproepen ook aangekondigd.
leder fonds kent specifieke criteria. Een welhaast algemeen en belangrijk
criterium is samenwerking tussen partners uit verschillende EG-landen. De EG
beoogt hiermee de eenwording te bevorderen, en geeft als zodanig ook op het
gebied van subsidiëring invulling aan het subsidiariteitsprincipe.
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RUBRIEK 1

NATUURBESCHERMING

Communautaire Acties ter bescherming van de Natuur. CANAT
EG-budget B4-301.
Vindplaats PB C 137, 1990 (Verordeningsvoorstel) en PB C 4 7 , 1991.
CANAT is een nadere invulling van de Communautaire Acties voor het Milieu
(CAM) voor zover het natuurbescherming betreft en is specifiek bedoeld ter
financiering van vanuit Gemeenschappelijk oogpunt prioritaire acties voor
natuurbescherming, in de kaders van de EG-Vogelrichtlijn, en de voorgestelde
EG-Habitatrichtlijn. In aanmerking komen acties gericht op
het behoud of herstel van ernstig bedreigde en voor de Gemeenschap
van bijzonder belang zijnde biotopen met bedreigde soorten of habitats
de uitvoering van maatregelen voor de instandhouding of het herstel
van populaties van onder de Vogelrichtlijn genoemde bedreigde
soorten.
Voor financiële steun komen alleen die projecten in aanmerking die van
communautair belang zijn. Verdere criteria zijn o.a. de onmogelijkheid van
regio's om met eigen middelen beschermingsmaatregelen te treffen en de
urgentie van financiële steun.
In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie op eigen initiatief acties
voorstellen:
met betrekking tot soorten of habitats die in de Gemeenschap met
uitsterven, resp. verdwijnen zijn bedreigd
voor grensoverschrijdende habitats of biotopen
om bijzonder urgente problemen in het kader van het Verdrag van
Bern, het Verdrag van Bonn of de Conventie van Ramsar (betreffende
wetlands) nader tot oplossing te brengen.
Voorstellen worden door de Lidstaten ingediend bij de Commissie, DG XI,
Directoraat B. De steunverlening voor instellingen en personen moet worden
aangevraagd via de betreffende Lidstaat (of Lidstaten), waarbij in de bijlage
genoemde gegevens moeten worden verstrekt.
In Nederland dienen aanvragen te worden ingediend bij de Directie Natuur,
Bos, Landschap en Fauna (NBLF) van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
De Commissie wordt in haar beslissingen bijgestaan door een Wetenschappelijk Comité.
Looptijd tot 1-1-94.
Normaliter worden 50% van de projectkosten vergoed en soms tot 75%
indien:
1
het gaat om biotopen of habitats waar in de Gemeenschap met
uitsterven bedreigde soorten voorkomen
2
habitats die op het punt staan uit de Gemeenschap te verdwijnen
3
populaties van soorten (m.n. vogels) die in de EG met uitsterven
worden bedreigd.
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Bijlage bii CANAT
Lijst van bii voorstellen te verstrekken gegevens
de ligging van het betrokken gebied en, in voorkomend geval, een
kaart met de grenzen van het actiegebied8
het belang van het gebied voor de natuurbescherming in de
Gemeenschap en, in voorkomend geval, de mate waarin de betrokken
biotopen en soorten bedreigd worden 8
aard en omvang van de problemen die met de actie worden aangepakt,
met name aard en ernst van de bedreiging
een gedetailleerde beschrijving van de actie en met name de wijze van
beheer en de verwachte resultaten
de termijnen voor de uitvoering van de actie
de kosten en uitvoerbaarheid van de actie en de beoogde wijze van
financiering
de mate waarin financiële steun van de Gemeenschap via de CANAT
dringend nodig is voor de uitvoering van de actie
de gegevens betreffende de relatie tussen de actie en uit de
structuurfondsen gefinancierde maatregelen
de gegevens betreffende de voorbereiding van een beheersplan voor
het bedoelde gebied of de betrokken soorten
alle andere informatie tot staving van de steunaanvraag
de huidige beschermingsstatus van het gebied en de aldaar geplande
beschermende maatregelen8
de wijze waarop de resultaten van de actie zullen worden verspreid.

dit geldt alleen voor acties betreffende biotopen en habitats
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Communautaire Acties voor het Milieu. CAM
PB C 134/13, 1990, EG-budget B4-300.
De Verordening inzake Communautaire Acties voor het Milieu (CAM) is vanaf
1984 tot voor kort het belangrijkste fonds voor natuur- en
milieubeschermingsacties in de EG geweest. CAM richt zich met name op:
demonstratieprojecten voor de ontwikkeling van nieuwe, schone
technologieën;
demonstratieprojecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe
technieken en methodes voor het meten en bewaken van de kwaliteit
van het natuurlijk milieu;
stimulerinqsprojecten voor het behoud of herstel van ernstig bedreigde
biotopen waar in gevaar verkerende soorten leven en die van bijzonder
belang ziin voor de Gemeenschap, ter toepassing van de EGVooelrichtlijn:
demonstratieprojecten t.b.v. recycling;
demonstratieprojecten t.b.v. detectie en sanering van verontreinigde
gebieden;
stimulerinpsprojecten ter bescherming of herstel van door branden.
erosie of verwoestijning bedreigde bodems.
De beperktheid van middelen van CAM heeft de Commissie ertoe gebracht
om drie voorstellen in te dienen om die communautaire actie op bepaalde
prioritaire gebieden te concentreren te weten CANAT, MEDSPA en NORSPA.
De EG-bijdrage bedraagt 30% van de projectkosten voor genoemde
onderzoeksgebieden. Voor onderzoeksprojecten ten behoeve van het meten
en bewaken van de kwaliteit van het milieu wordt 50% van de kosten
vergoed.
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Financieel Instrument voor het Milieu (LIFE)
EG-budget B4-320
Vindplaats PB C 44, 1991 (voorstel voor een Verordening).
Het is de bedoeling om CAM, CANAT en MEDSPA en tevens een aantal thans
voorgestelde fondsen, zoals NORSPA, op te nemen in LIFE. MEDSPA en
NORSPA worden onder beschreven.
Ook institutionele versterking ten behoeve van het Europees milieubeleid,
technische bijstand aan uitvoerende instanties belast met milieuaangelegenheden, monitoring-netwerken, etc. komen in aanmerking voor
financiering vanuit LIFE.
Op het gebied van natuurbescherming komen in aanmerking o.a. bescherming
van biogenetische rijkdom van communautair belang, van bossen, regeneratie
van door brand, erosie of woestijnvorming gedegradeerde vegetatie,
bescherming van kustgebieden.
Met betrekking tot derde landen komen ook activiteiten in aanmerking t.b.v.
uitvoering van internationale overeenkomsten en oplossing van
gemeenschappelijke of mondiale problemen.
Aangezien het nog steeds om een voorstel gaat, kunnen nog geen verzoeken
tot financiering in dit kader worden ingediend.
Het is de bedoeling tot maximaal 30% te financieren bij particuliere
investeringen, 50% bij overheidsinvesteringen, proef- of
demonstratieprojecten, tot 75% (in bepaalde gevallen) voor de bescherming
van habitats van communautair belang en bij uitzondering tot 100% van de
totale kosten van technische bijstand.
Indien financiering uit de structuurfondsen kan plaatsvinden, zal vanuit LIFE
geen financiering plaatsvinden.
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Bescherming en beheer van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.
EG-budget B4-3040
Deze budgetpost is gebaseerd op:
Richtlijn 79/409/EEG (m.b.t. behoud van de vogelstand)
Besluit 82/72/EEG (m.b.t. behoud van wilde dieren en planten en hun
natuurlijke milieu in Europa)
Besluit 82/461/EEG (m.b.t. bescherming van trekkende wilde
diersoorten)
Verordening (EEG) 3626/82 (m.b.t. internationale handel in bedreigde
in het wild levende dier- en plantesoorten)
Richtlijn 85/337 (m.b.t. milieu-effectbeoordeling van bepaalde
openbare en particuliere projecten)
Voorstel voor richtlijn m.b.t. bescherming van (half-)natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna
Voorstel voor verordening m.b.t. invoer van bepaalde bontsoorten.
Het EG-budget geeft geen nadere informatie. Voor eventuele financiering
dient contact opgenomen te worden met DG XI, Directoraat B.

Bescherming van het milieu in zijn geheel
EG-budget B4-3046
Het doel van dit fonds is acties te ondersteunen voor:
het behoud van de ozonlaag
het voorkomen van het broeikaseffect en het nemen van aanpassingsmaatregelen
de bescherming van het tropische regenwoud, van Antarctica en t.b.v.
oplossing van andere milieuproblemen.
Het EG-budget geeft geen nadere informatie. Voorstellen ter financiering
dienen besproken te worden met Directoraat B-4 van DG XI.

Internationale overeenkomsten
EG-budget B4-305.
Dit fonds is bedoeld ter dekking van de deelname van de EEG aan diverse
Conventies, waaronder:
Conventie van Bern (behoud van in het wild levende dieren en het
natuurlijk milieu in Europa)
Conventie van Bonn (instandhouding van migrerende wilde
diersoorten),
en tevens ten behoeve van
acties in samenwerking met, met name, OESO en UNEP
de voorbereiding van nieuwe internationale milieu-overeenkomsten.
Het EG-budget geeft geen nadere informatie. Voorstellen ter financiering
dienen besproken te worden met de Europese Commissie, DG XI, Directoraat
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RUBRIEK 2

REGIONALE MILIEUPROGRAMMA'S

Communautaire acties voor de bescherming van het milieu in het
Middellandse- Zeegebied (MEDSPA)
EG-budget B4-302.
Vindplaats: PB C 80, 1990 (voorstel voor Verordening) en PB L 63, 1991
Zie ook: NORSPA en ENVIREG.
MEDSPA is bedoeld voor demonstratieprojecten, voorlichting en vergroting
van inzicht in de regionale problematiek en ontwikkeling.
Naast algemene milieu-aandachtspunten komen ook in aanmerking o.a.:
geïntegreerd beheer van voor de Gemeenschap van belang zijnde
biotopen in de kustgebieden.
bescherming van gronden tegen bosbranden, woestijnvorming en
erosie.
Voor deze regeling komen ook in aanmerking institutionele ondersteuning van
Mediterrane niet-EG-landen en "maatregelen voor de oplossing van problemen
welke op korte termijn een duurzame verandering van de ecologische
omstandigheden kan bewerkstelligen".
Uitvoering: Commissie (DG XI, Taks Force MEDSPA) en een Comité van
Experts (idem als bij NORSPA)
Looptijd tot 9 maart 1996.
Voorstellen na aankondiging door de Commissie in het Publicatieblad van de
EG.
Financiering:
Maximaal 50% voor overheidsinvesteringen en demonstratie- en
proefprojecten.
Maximaal 30% t.b.v. particuliere investeringen voor niet-commerciële
doeleinden.
Tot 100% voor voorlichting en bewustwordingsactiviteiten.
Steunverlening is alleen mogelijk wanneer financiering vanuit de Structuurfondsen niet mogelijk is.
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Speciaal actieprogramma voor het schoonhouden van de stranden en
kustwateren van de Ierse Zee, de Noordzee, de Oostzee en het noordoostelijk
deel van de Atlantische Oceaan (eng. NORSPA)
(Zie ook onder "Vervuiling van de Zee).
EG-budget B4-303.
PB C 24/3, 1990 en PB C 2 1 , 1991 (voorstel voor een Verordening)
Dit fonds zal mede gebaseerd worden op Richtlijn 76/160 betreffende de
kwaliteit van het zwemwater en op Besluit 84/358 betreffende de sluiting van
de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging
van de Noordzee door olie en andere gevaarlijke stoffen.
NORSPA is de noordelijke tegenhanger van MEDSPA.
Het doel zal zijn ondersteuning van projecten ter bescherming van het milieu
in kustgebieden en kustwateren van de Ierse Zee, Noordzee, Oostzee, en
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Dit fonds is vooral bedoeld ter
bestrijding van vervuiling. Maar ook instandhouding en bescherming van
diersoorten en hun leefgebieden komen in aanmerking.
Onderzoek richt zich op:
maatregelen voor het terugdringen van nutriënten, inclusief voor
landbouwgebieden
geavanceerde technologieën voor afvalwaterbehandeling en
voorkoming van verontreiniging ("schone technologieën")
geïntegreerd ecologisch beheer
alternatieven voor het gebruik van biociden
plaatselijke problemen in zee.
Het is nog niet geheel zeker of dit programma er in werkelijkheid gaat komen.
Met name de zuidelijke, Mediterrane landen zijn van mening dat ENVIREG
moet voorzien in de nodige fondsen.
Formeel komen alleen activiteiten in aanmerking die niet uit de structuurfondsen gefinancierd kunnen worden.
Indien aangenomen, zal het programma worden beheerd door de Commissie DG XI, plus een Comité van deskundigen vanuit de Lidstaten (hetzelfde als
voor MEDSPA).
Looptijd tot 30-1-2001
Inschrijving op openbare uitnodiging via het EG Publicatieblad.
Voorziene bijdragen: 30% voor particuliere investeringen, 5 0 % bij
overheidsinvesteringen, tot 100% voor het verzamelen van voor uitvoering
benodigde informatie en voor opleidingsactiviteiten.
NORSPA zal ook toegankelijk zijn voor niet EG-landen.
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Milieubescherming en Ontwikkeling van regio's in kustgebieden van
Mediterrane tanden en Ierland fENVIREG)
Vindplaats: PB C 115, 1990.
Het doel van ENVIREG is verbetering van het milieu en vermindering van
milieuproblemen in minder ontwikkelde regio's van de EG (met nadruk op het
Middellandse Zeegebied).
In aanmerking komen:
zuivering en behandeling van vast en vloeibaar afval van
bevolkingsconcentraties van minder dan 100.000 inwoners
behandeling en inzameling van toxisch en gevaarlijk scheepsafval
("havenontvangstinstallaties")
beheer van kustbiotopen
assistentie bij het opzetten van milieu-management en milieu-beleid in
de niet-EG-landen.
Wordt gefinancierd vanuit de structuurfondsen, en activiteiten moeten dan
ook onder de algemene doelstellingen van deze fondsen vallen en
plaatsvinden in een regio die valt onder doelstelling 1, 2 of 5b van deze
fondsen.
Aanvragen moeten via betreffende lidstaten worden ingediend, bij DG XVI
(Regionaal Beleid).
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RUBRIEK 3

ALGEMENE MILIEUFONDSEN

De in deze rubriek genoemde fondsen staan zonder nadere details in het EGbudget vermeld. In belangrijke mate zijn deze fondsen bedoeld ter
ondersteuning van het werk van de Europese Commissie. In veel gevallen
doet de Commissie een rechtstreeks beroep op een instelling of persoon om
bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Soms is er de mogelijkheid om, na
overleg met de betreffende dienst van de Commissie, een
financieringsaanvraag in te dienen.
Acties op het gebied van milieubescherming
EG-budget B4-3060.
Dit fonds is bedoeld ter ondersteuning van voorlichting en bewustmaking van
het publiek ten aanzien van de milieu-problematiek.
Tevens komt in aanmerking ondersteuning van Europese organisaties voor de
bescherming van dieren en de beperking van het aantal dieren dat voor
experimentele doeleinden wordt gebruikt.

Subsidiëring van Europese milieuorganisaties
EG-budget B4-3061.
Deze budgetpost is ter ondersteuning van milieuorganisaties wier activiteiten
alle dan wel een aantal Lid-Staten en de landen van Midden- en Oost-Europa
bestrijken.

Onderwijs, opleiding en bijscholing
EG-budget B4-3062
Doel: bevordering educatie en voorlichting t.b.v. milieu en door educatieve
acties e.d. illustreren hoe milieubescherming tot de oplossing van het
werkgelegenheidsprobleem kan bijdragen.

Opleiding voor milieubeheer
EG-budget B6-8101
Dit is een nieuwe budgetpost ter dekking van de uitgaven van de "milieuschool", met name uitgaven t.b.v. arbeidskrachten en infrastructurele kosten.
Toelichting in het budget: "De milieuproblematiek komt in talrijke nationale en
communautaire voorschriften aan bod. Daarom wordt een dergelijke opleiding
opgezet, gericht op administrateurs in overheidsdienst en managers in de
particuliere sector. Met deze actie zou de samenwerking tussen onderzoek en
opleiding moeten worden versterkt om een nieuwe communautaire dimensie
te geven aan het milieubeheer."

Beschermingsmaatregelen tegen kusterosie
EG-budget B4-309 (nieuw artikel)
Ter dekking van de kosten van een actie van de Gemeenschap ter
bescherming van de kustgebieden langs de Noordzee, de Atlantische Oceaan
en de Ierse Zee tegen kusterosie.
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Vervuiling van de zee
Vindplaats PB C 24, 1990
Hieronder vallen o.a. proefprojecten en opleiding i.v.m. acute verontreiniging
door ongevallen en activiteiten die onder het eventuele toekomstige
programma NORSPA (noordelijke tegenhanger van MEDSPA) gaan vallen,
zoals geïntegreerd ecologisch beheer en plaatselijke problemen in zee.
Looptijd tot 1-1-92. Deze budgetpost wordt geadministreerd door DG XI.
Financiering is mogelijk tot 50% voor proefprojecten en opleidingen. In
uitzonderlijke gevallen tot 100%. Indien activiteiten in het kader van NORSPA
worden ondernomen, is de financiering tot maximaal 3 0 % .
Bescherming en beheer van de wateren
EG-budget B4-3042
Het doel is de uitvoering van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van
verontreiniging van zee en binnenwateren.
Gebaseerd op regelgeving betreffende onder meer:
kwaliteitseisen voor voor drinkwaterproduktie of als zwemwater
bestemd oppervlaktewater
uitwisseling van informatie over de kwaliteit van oppervlaktewater
controle op en beperking van verontreiniging van de zee door (al dan
niet diffuse) lozing van koolwaterstoffen en nitraten
kwaliteitseisen voor (zoet) water met het oog op vissen en op
schelpdieren
zuivering van stedelijk afvalwater.
Economie en milieu
EG-budget B4-3048
Doel: de tenuitvoerlegging van een geïntegreerd beleid van economische
ontwikkeling en milieubescherming dat met name een gebruikmaking van de
economische instrumenten inhoudt, de toepassing van het principe 'de
vervuiler betaalt' en de bevordering van alternatieve oplossingen op het
gebied van economische ontwikkeling waarbij gestreefd wordt naar een
betere bescherming van het milieu.
Bescherming van het stedelijk leefmilieu
EG-budget B4-3045
Gebaseerd op regelgeving betreffende onder andere:
luchtverontreiniging door motorvoertuigen
zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen
meting van de luchtverontreiniging
luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide
transport van luchtverontreinigende stoffen over lange afstand in
Europa
voortzetting en uitvoering van een communautair milieubeleid en een
milieuactieprogramma
leefmilieu in stedelijke gebieden
geluidshinder van diverse sloopwerktuigen, graafmachines en civiele
subsonische straalvliegtuigen.
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RUBRIEK 4

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Science and Technology for Environmental Protection (STEP)
Vergl. EPOCH
EG-budget B6-5131
Vindplaats: PB L 359, 1989 (Beschikking van de Raad 89/625) waarin ook
bijlagen omtrent doelstellingen, regels etc.

STEP omvat negen onderzoeksgebieden:
- milieu en menselijke gezondheid,
- beoordeling van de risico's van chemicaliën,
- atmosferische processen en luchtkwaliteit,
- waterkwaliteit,
- bescherming van bodem en grondwater,
- onderzoek naar ecosystemen,
- bescherming en behoud van het Europese culturele erfgoed,
- milieubeschermingstechnologie,
- grote technologische risico's en brandveiligheid.
Naast onderzoek naar ecosystemen in het algemeen, impliceren bovenstaande
gebieden ook o.a.:
vervangen van dieren bij testen met chemicaliën
ecologische effecten van chemische stoffen
invloed van vervuiling op ecosystemen
Uitvoering door de Commissie (DG XII) daarbij bijgestaan door een
Raadgevend Comité vanuit de Lidstaten.
Looptijd tot 21 november 1993.
Voorstellen na aankondiging van de Commissie in het EG Publicatieblad.
Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat wordt samengewerkt met
partner-organisatie in een ander EG-land. Maximale duur van de te financieren
projecten: drie jaar.
Financiering gaat in het algemeen tot 5 0 % ; in uitzonderlijke gevallen tot

100%.

110

European Proqramme on Climatoloav and Natural Hazards (EPOCH)
EG-budget B6-5131, vergl. STEP
Vindplaats: PB L 359, 1989 (Beschikking van de Raad 89/625) waarin ook
bijlagen omtrent doelstellingen, regels etc. en PB C 174, 1990
EPOCH omvat vier onderzoeksgebieden:
het klimaat in het verleden en klimaatsveranderingen
klimaatprocessen en -modellen
klimaateffecten en met het klimaat samenhangende gevaren
aardbevingsgevaar.
Doelstellingen, voor zover deze direct op natuur betrekking hebben:
globale klimaatveranderingen en wisselwerking met ecosystemen
geïntegreerd onderzoek, natuurrampen, woestijnvorming.
Uitvoering door de Commissie (DG XII) daarbij bijgestaan door een
Raadgevend Comité vanuit de Lidstaten.
Looptijd tot 21 november 1993.
Voorstellen na aankondiging van de Commissie in het EG Publicatieblad.
Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat wordt samengewerkt met
partner-organisatie in een ander EG-land. Maximale duur van de te financieren
projecten: drie jaar. Financiering gaat in het algemeen tot 50%; in
uitzonderlijke gevallen tot 100%.

Onderzoek en Technologische Ontwikkeling op het gebied van milieu.
Aanvulling en intensivering van STEP en EPOCH.
EG-budget B6-66211
Vindplaats: PB C 174, 1990, PB C 327, 1990.
Doelstelling is bevordering van kennis van fundamentele mechanismen van
het milieu en strategievorming, met inbegrip van opleiding.
Onderwerpen, o.a., wereldwijde veranderingen (bijv. klimaat, ozon),
milieutechnologie, economische en sociale aspecten van milieuproblemen.
Voorbeelden van onderwerpen:
gevolgen, voor klimaat, ecosystemen en levende wezens, van
wijzigingen in het electromagnetische milieu t.g.v. menselijke
activiteiten
processen van diffusie en transplantatie van natuurlijke en door de
mens gemaakte substanties in het ecosysteem van de kustgebieden en
riviermondingen van Europa
bestudering van belangrijke soorten ecosystemen en semi-natuurlijke
ecosystemen in samenhang met het programma voor biotechnologie
strategieën voor bestrijding van woestijnvorming in het MiddellandseZeegebied en toepassing ervan in proefgebieden.
Loopt tot 1-1-1995.
Beheerd door de Europese Commissie (DG XII) en Comité vanuit de Lidstaten.
Voorstellen zowel via openbare uitnodiging als op eigen initiatief.
Financiering tot 50%.
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Mariene Wetenschap en Technologie (MAST)
EG-budget B6-5711 en B6-6212
PB L 200, 89 (Beschikking 89/413), PB C 174, 1990 en PB C 3 2 1 , 1990.
Ter bevordering van kennis der, en technologie t.b.v. zee en kustwateren,
met name binnen Europa.
Ontwikkeling en verbetering van modellen van ecosystemen komen hiervoor
in aanmerking. E.e.a. in samenhang met STEP en EPOCH.
Wordt beheerd door de Commissie (DG XII) en een Comité samengesteld door
vertegenwoordigers van de Lidstaten.
Voorstellen op uitnodiging. Tevens voorstellen op eigen initiatief.
Financiering tot maximaal 50%.

Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek: kaderprogramma 1987-1991
Milieu.
EG-budget B6-2131
Deze budgetpost betreft de onderzoeksactiviteiten van het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek in verband met het milieu, gericht op drie
doelstellingen:
milieubescherming
toepassing van teledetectie
industrieel risico.

Zie ook: Rubriek 9 (geheel) en Rubriek 10, Wetenschap en techniek ten
behoeve van ontwikkeling
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RUBRIEK 5

LANDBOUW

Landbouwproduktiemethoden voor de bescherming van het milieu en voor
natuurbehoud (ook bekend als: steun voor landbouwers in uit milieu-oogpunt
kwetsbare gebieden) (in kader van EOGFL).
Vindplaats: PB C 267, 1990.
Het in ecologisch kwetsbare gebieden stimuleren van landbouwers om
produktiemethoden toe te (blijven) passen die verenigbaar zijn met
milieubescherming en de instandhouding van het landelijk gebied.
In aanmerking komen o.a. maatregelen voor:
minder gebruik van meststoffen, waarbij geen extra druk mag ontstaan
op het overige landbouwareaal
invoeren of behouden van produktiemethoden die verenigbaar zijn met
bescherming van het milieu, natuurlijke hulpbronnen, natuur en
landschap.
De Lidstaten wijzen de bijzonder kwetsbare gebieden aan, en geven tevens de
na te streven doeleinden en toe te passen landbouwmethoden aan.
De verbintenis moet voor minstens vijf jaar worden aangegaan.
Frequent voorkomende eisen zijn:
het verbod om blijvend grasland te scheuren, verboden m.b.t. toepassing van
kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, drainagemaatregelen, verbod om
voor een bepaalde datum te maaien (zoals t.b.v. broedvogels).
De steunverlening geschiedt via de Lidstaten via een premie per hectare.
Alleen midden en klein-bedrijf (MKB) komen in aanmerking voor deze regeling.
In Nederland opgenomen in de Relatienota.
EOGFL. verbetering van de landbouwstructuur - Uit produktie nemen van
landbouwgrond.
Verordeningen:
797/85 P B L 9 3 ; 1094/88 PB L 106; 1272/88 PB L 1 2 1 ; 1273/88 PB L 1 2 1 ;
3981/89 PB L 380; 752/90 PB L 83; 1941/90 PB L 174.
EG-budgetposten B-1400 en B-2500. Meest recente vindplaats PB C 82,
1991.
Doel: Het aanbod van overschotprodukten te beperken door inkrimping van
het areaal.
De duur van de verbintenis is vijf jaar, maar kan na drie jaar worden
opgezegd. De uit produktie te nemen grond moet braak blijven liggen,
eventueel in de het kader van een vruchtwisselingsschema, of moet worden
bebost, of voor andere doeleinden dan landbouw gebruikt. De grond moet
worden onderhouden en ecologisch in goede staat worden gehouden
(preventie van nitraatuitspoeling en bodemerosie, beperking van het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen e t c ) .
Er wordt via een nationale regeling, en via de Lidstaat, een premie per hectare
betaald indien gedurende 5 jaar minimaal 20% van bouwland uit produktie
worden genomen (geldt alleen voor bepaalde teelten).
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Landbouw in berastreken en in bepaalde probleemgebieden.
Richtlijn 75/268/ PB L 128; Verordening 797/85 PB L 93; Verordening
1760/87 PB L 167; Verordening 3808/89 PB L 3 7 1 ; PB C 82, 1991.
Doel: compensatie van de permanente natuurlijke handicaps in drie soorten
gebieden:
bergstreken waar ten gevolge van de hoogteligging en steilheid de
vegetatieperiode korter is en waar minder mogelijkheden bestaan om
de grond mechanisch te bewerken.
gewone probleemgebieden waar ontvolking dreigt en waar de grond
weinig produktief is en derhalve een laag inkomen oplevert.
probleemgebieden met specifieke handicaps (klein oppervlakte, slechte
waterhuishouding,periodieke overstromingen, ...) waar handhaving van
de landbouwactiviteit noodzakelijk is voor het milieubehoud.
Vergoeding van landbouwers voor hinder ondervonden van permanente,
natuurlijke belemmeringen.
In Nederland opgenomen in de zgn. Bergboerenregeling.

Concurrentievermogen van de landbouw en beheer van de agrarische
hulpbronnen (CAMAR).
EG-budget B6-5431, Vindplaats PB L 58, 1990 (Beschikking van de Raad
90/84).
Doelstellingen: Onderzoek in verband met structurele problemen in de
landbouw, o.a. betreffende systemen voor beheer van bodem en water, die
de landbouw, het milieu en het landschap ten goede komen.
Uitvoering: Commissie (DG VI) en het Permanent Comité voor onderzoek in
de landbouw.
Looptijd: tot 26 februari 1995.
Financiering: tot 50% (bij uitzondering hoger).

Onderhoud van niet meer geëxploiteerde landbouw- en bosbouwgrond
Vindplaats: PB C 267, 1990.
Bevordering van onderhoud van landbouwgronden, met name daar waar als
gevolg van beëindiging van de landbouw of sterke ontvolking de
natuurrisico's of het brandgevaar bijzonder groot zijn.
Mede in aanmerking komen o.a. aanplant van bos, bos- en landschapsbeheer.
De gebieden worden aangewezen door de Lidstaten; financiële steun via een
Nationale regeling in de vorm van een premie per hectare.
Alleen midden en klein-bedrijf komen in aanmerking voor deze regeling.
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RUBRIEK 6

BOS(BOUW)

Bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging
EG-budget: B2-515. Gebaseerd op Verordening 3528/86 van dezelfde naam.
Vindplaats: eerste aankondiging PB L 326, 1986 en recent: PB L 165 1989,
Het doel van deze actie is ondersteuning door de EG van Lidstaten bij het
periodiek inventariseren van schade aan bossen door luchtverontreiniging en
aanleg en vervolmaking van een waarnemingsnetwerk.
Activiteiten zijn o.a.
periodieke inventarisaties van de schade aan bossen door
luchtverontreiniging, incl. daarvoor nodige waarnemingsnetwerken.
Hiertoe is ook Europees Informatie- en communicatiesysteem voor de
Bosbouw (EFICS) opgezet
studies en experimenten t.b.v. methoden om schade tegen te gaan
modelprojecten t.b.v. behoud van aangepaste bossen, incl. aanplant.
Uitvoering: Europese Commissie, bijgestaan door een Comité van Bosbouw.
Looptijd tot 1 jan. 1992; voorstellen moeten zijn ingediend voor 1-1-1991.
Voorstellen voor programma's moeten worden ingediend door de Lidstaten.
Financiering is mogelijk tot maximaal 50%.

Bescherming van bossen tegen brand
EG-budget B2-515. Gebaseerd op Verordening 3529/86 onder dezelfde naam.
Vindplaats: PB L 326, 1986, laatste wijziging PB L 165, 1989
Deze communautaire acties is bedoeld ter ondersteuning van Lidstaten de
bossen beter te beschermen via een aantal preventieve maatregelen, zoals:
bosbouwkundige maatregelen ter verkleining van het brandgevaar
aanschaf van materieel voor opruiming van ondergroei
aanleg van boswegen, brandstroken en bluswatervoorzieningen
voorlichtingscampagnes
oprichting van interdisciplinaire centra voor het verzamelen van
gegevens en daaraan gekoppeld analytisch onderzoek
opleidingen
coördinatie van onderzoek
modelprojecten, experimenten en ontwikkeling van materieel ten
behoeve van een betere bestrijding van bosbranden.
Uitvoering: Europese Commissie, bijgestaan door Het Permanent Comité van
Bosbouw.
Looptijd tot 1 januari 1992. Voorstellen moeten zijn ingediend voor 1
november 1 9 9 1 . Voorstellen voor programma's moeten worden ingediend
door de Lidstaten.
Financiering is mogelijk tot maximaal 5 0 % .
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Bebossing van landbouwgrond
Verordening 1610/89 PB L 165
Deze maatregel is bedoeld voor Doelstelling 5a regio's (versnelde aanpassing
van de landbouwstructuur, zie ook onder Structuurfondsen, hoofdstuk 4.2).
Lidstaten kunnen in dit kader vergoedingen ontvangen voor o.a. bebossing,
boswegen, herstel en verbetering van kurkeikenbossen, compensatie (voor
maximaal 20 jaar) van inkomensverlies als gevolg van bebossingsmaatregelen
voor landbouwers die geen andere steun ontvangen.

Ontwikkeling en valorisatie van de bossen in landelijke gebieden
Verordening 1610/89, PB L 165
Dit programma geldt alleen voor onder Doelstelling 1 (Ontwikkeling en
structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand)
of 5b (bevordering van de plattelandsontwikkeling) vallende gebieden. Dit
houdt in dat zowel gefinancierd wordt vanuit het EOGFL, afdeling Oriëntatie,
als uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.
Het programma betreft o.a.:
instandhouding van het milieu en de natuurlijke habitats
stimulering van de bosbouw met het oog op verbetering van de
economie (werkgelegenheid)
maatschappelijke en recreatieve functies van de bossen,
De voorgestelde maatregelen zijn o.a. gericht op bebossing, bodembehoud,
erosiebestrijding en heraanleg van bossen die zijn vernield door brand of door
andere oorzaken.

FOREST (Hout en Papier)
Vindplaats PB L 359, 1989
Doelstellingen, onder andere: onderzoek m.b.t. bosbestanden, -planning en
-bescherming.
Uitvoering Commissie (DG XII) en Comité vanuit de Lidstaten.
Looptijd tot 1993. Voorstellen na aankondiging door de Commissie.
Financiering, alleen indien totale kosten meer dan 400.000 ECU.
Maximaal 50%; in uitzonderlijke gevallen 100%.

Zie ook Rubriek 5, onderhoud van niet meer geëxploiteerde land- en
bosbouwgrond
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RUBRIEK 7

VISSERIJ

Onderzoekprogramma voor de visserijsector. FAR
Vindplaats PB L 314, 1987.
Doelstellingen: beheer visserij; omvang en verspreiding bestanden, multispecies-modellen, milieuproblemen, vismethoden.
Uitvoering: Commissie DG Visserij en Wetenschappelijk Comité voor de
Visserij en het Permanent Comité voor de visserijstructuur.
Voorstellen: op uitnodiging, zie o.a. PB C 116, 1 9 9 1 , voor een inschrijving tot
1 augustus 1 9 9 1 . Looptijd tot 1 jan 1993.
Financiering: tot 50% (uitzonderlijk tot 100%).
Specifieke acties in de Middellandse Zee
EG-budget B2-9303
Ter instandhouding en beheer van de visbestanden in de Middellandse Zee.

Biologische studies betreffende de visserij
EG-budget B2-934
Gebaseerd op o.m. Verordening (EEG) 170/83 tot instelling van een communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden.

Speciale projecten voor de bescherming van het leven in de zee
EG-budget B2-935 (nieuw artikel)
Gericht op bescherming van gebieden door verbod op, of beperkt toestaan
van visserij (het eerste project betreft de Noordzee).
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RUBRIEK 8

BIOTECHNOLOGIE

Onderzoek en Ontwikkeling van de biotechnologie (BRIDGE)
Vindplaats PB C 360, 1989 en PB C 174, 1990
Voornamelijk fundamenteel biologisch gericht, maar ook bedoeld voor
onderzoek naar ecologische implicaties van de biotechnologie en de
instandhouding van genetische rijkdommen en voorlichting.
Beheerd door de Commissie, DG XII, en een Comité van vertegenwoordigers
van de Lidstaten.
Looptijd tot 1-1-94
Steunverlening tot maximaal 50% (soms tot 100%).

Onderzoek en Ontwikkeling OP het gebied van Biotechnologie
In aanvulling op BRIDGE
EG-budget B6-6221
Vindplaats PB C 174, 1990
Naast onderzoek op moleculair-, cel- en populatieniveau, tevens onderzoek
naar ecologische implicaties van biotechnologie, o.a.:
de bepaling van het gedrag en de effecten op ecosystemen van via
genetische technieken gemodificeerde organismen,
onderzoek voor de instandhouding van genetische rijkdommen, zoals
via verzamelen en verspreiden van kennis inzake de genetische erosie
van planten en dieren en micro-organismen.
Commissie, DG XII, en Comité van vertegenwoordigers van de Lidstaten.
Looptijd tot 1-1-95
Voorstellen op openbare uitnodiging, tevens via rechtstreekse indiening.
Steunverlening tot maximaal 50% van de totale kosten.

Onderzoek en Technologische ontwikkeling op het gebied van
biowetenschappen en biotechnologie ten behoeve van ontwikkelingslanden.
EG-budget B6-6224
PB C 174, 1990, PB C 15, 1991.
Dit programma is voornamelijk gericht op de landbouw, voedselvoorziening en
gezondheid. Ook komen in aanmerking: beter gebruik van lokale
visbestanden in kust- en binnenwateren, bossen/bosbouw.
In samenhang met de doelstelling "uitbreiding van de samenwerking tussen
wetenschappers uit Europese en ontwikkelingslanden" is als voorwaarde
opgenomen dat tenminste wordt samengewerkt met een partner uit een ander
EG-land en een partner uit het betreffende ontwikkelingsland.
Wordt beheerd door de Commissie, DG XII, en Comité van
vertegenwoordigers van de Lidstaten. Steunverlening tot maximaal 50%.
Openbare uitnodiging en rechtstreekse indiening. Looptijd tot 1-1-95.
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RUBRIEK 9

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Milieubeheer in de ontwikkelingslanden
EG-budget B7-5040
Het doel van deze budgetpost is om in het kader van een duurzame
ontwikkeling bij te dragen tot de reële integratie van het milieuaspect in het
ontwikkelingsproces. In aanmerking komen activiteiten voor het creëren van
aangepaste instrumenten en het uitvoeren van initiërende projecten, inclusief
inzake natuurbescherming.
Voorwaarde voor financiering is nauwe samenwerking met partners uit
betreffende ontwikkelingslanden.
Voorstellen dienen te worden ingediend bij de Commissie, DG VIM (voor wat
betreft landen in Afrika, in het Caraïbische Gebied en in de Stille Oceaan) en
door DG I voor landen in Azië en Latijns Amerika.
Aanvragen voor subsidie staan open voor particulieren en particuliere
organisaties.
Maatregelen ten behoeve van de tropische bossen
EG-budget B7-5041
Dit is een aanvulling op de budgetpost Milieubeheer in ontwikkelingslanden.
Doel is de bescherming en het rationele beheer van tropische bossen, met
name van die welke van vitaal belang zijn voor 'wereldomvattende
verschijnselen' zoals de klimaatverandering.
Zodra deze budgetpost van kracht is, kunnen voorstellen worden ingediend bij
de Commissie, DG VIM (voor wat betreft landen in Afrika, in het Caraïbische
Gebied en in de Stille Oceaan) en door DG I voor landen in Azië en Latijns
Amerika.
Aanvragen voor subsidie staan open voor particulieren en particuliere
organisaties.

Diverse overige ontwikkelingsfondsen
In het kader van de samenwerking met ontwikkelingslanden en andere derde
landen krijgt binnen de EG het milieu-aspect in toenemende mate aandacht.
Daarom bestaan binnen de niet op natuur of milieu gerichte fondsen, zoals
voor technische en regionale samenwerking en opleidingen, toch de
mogelijkheid om natuur- en milieumaatregelen gefinancierd te krijgen.
Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Deelneming van de Gemeenschap aan maatregelen van niet-gouvernementele
organisaties (NGQ's) ten behoeve van ontwikkelingslanden.
EG-budget B7-5010
Dit fonds is met name gericht op medefinanciering met NGO's van acties ten
behoeve van de armste bevolkingsgroepen in al dan niet geassocieerde
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ontwikkelingslanden. Financiering van maatregelen ter bevordering van de
opinievorming over de ontwikkelingsproblematiek komt ook in aanmerking.
Geïntegreerd in een breder geheel kunnen in dit kader natuur- en
milieubeschermingsacties worden gefinancierd.

Wetenschap en techniek ten dienste van de ontwikkeling
EG-budget B6-5611
Vindplaats PB L 355, 1987 (Besluit 87/590)
Gericht op de ontwikkelingslanden, met als subprogramma:
tropische en subtropische landbouw (verbetering van landbouwprodukten; instandhouding en beter gebruik van het milieu; landbouwen naoogsttechnologie; produktiesystemen)

Niet opgenomen in het EG-budget is het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).
Dit Fonds, te zamen met de Europese Investeringsbank (EIB). financiert de
uitvoering van Lomé IV, het Verdrag tussen de EG en de 69 ACS-landen
(Afrika, Caraïbische gebied en Stille Oceaan).
Over de invulling hiervan wordt beslist door betreffende ACS-landen in
overleg met de Europese Commissie, de Raad van de Europese
Investeringsbank en het Comité van het EOF.
Looptijd: het huidige Verdrag heeft een looptijd van tien jaar, tot 2000. De in
dit kader beschikbare fondsen worden in 1995 herzien.
In het nieuwe Lomé-Verdrag is Milieu als aparte sector opgenomen, waardoor
activiteiten ter bescherming van het milieu en natuurlijke hulpbronnen voor
financiering in aanmerking komen, zoals bijv. bestrijding van ontbossing,
preventie van bosbranden en herbebossing.
Projecten moeten passen in de Indicatieve Meerjarenprogramma's, die
betreffende landen, in overleg met de Europese Commissie, opstellen.
Mogelijke activiteiten variëren van regionale samenwerkingsprojecten (zoals
tussen meerdere landen) tot Microprojecten (waarvan per project de totale
kosten de 250.000 ECU niet te boven mogen gaan, en waarbij maximaal voor
2/3 door het EOF in de financiering wordt bijgedragen).
Inlichtingen o.a. bij het Secretariaat van de ACS-EG Raad van Ministers,
Wetstraat 170, 1048 B Brussel of bij de Secretaris Generaal van de ACSStaten, Georges Henrilaan 4 5 1 , 1200 Brussel.
Daarnaast kan contact worden gezocht met de betreffende landenbureau
medewerker van de Europese Commissie, DG VIII.

De Europese Investeringsbank verstrekt ook leningen, tegen zachte
voorwaarden, voor milieuprojecten in de Europese Gemeenschap zelf.
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RUBRIEK 10 OVERIGE FONDSEN

Maatregelen voor sectoriële statistische programma's in verband met de
bepalingen van Europese Akte.
EG-budget B5-600
Bedoeld ter dekking van de uitgaven voor statistieken (onder meer in het
kader van het milieu).

Maatregelen voor sectoriële statistische programma's ter ondersteuning van
het communautair beleid.
EG-budget B5-601
Bedoeld ter dekking van de sectoriële statistische programma's, zoals:
statistieken in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
statistieken in het kader van het energiebeleid,
statistieken in het kader van het visserijbeleid,
statistieken in het kader van het beleid voor vervoer en toerisme.

Er is in het Europese budget in diverse, zeer omvangrijke regionale acties en
programma's voorzien, o.a. de zogenaamde Geïntegreerde Mediterrane
Programma's. De acties in dit kader zijn als zodanig niet gericht op
bescherming van natuur en milieu, maar sluiten een natuur- en/of milieucomponent niet uit.
Dit geldt ook voor de budgetposten Regionale Studies (EG-budget B2-6020),
Studies en Gemeenschappelijke maatregelen ten behoeve van aan weerszijden
van grenzen gelegen regio's (EG-budget B2-603) en Maatregelen OP het
gebied van toerisme (EG-budget B2-710). Deze laatste budgetpost, welke
wordt beheerd door DG XXIII, Afdeling Toerisme, richt zich o.a. op
diversificatie van toerisme en een betere geografische en seizoenspreiding van
toerisme (Zie o.a. PB C 128, 1991).

Steun voor economische herstructurering van de landen in Midden- en Oost
Europa.
EG-budget B7-600
In dit kader wordt een actie "Let's go East" - Let European Technicians and
Scientists go East - gefinancierd, vooral gericht op uitwisseling en
samenwerking, inclusief het voorbereiden van het EAST programma
(European Assistance for Science and Technology) en het Green-programma
(General research in environment for Eastern European Nations), EG-budget
B7-601 (pro memorie posten).
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BIJLAGE III ENKELE BELANGRIJKE ADRESSEN
Voor uitgebreidere informatie: zie de Europese Almanak (zie Bijlage IV)
Bureau EG-Liaison
Grote Marktstraat 43, Postbus 137766, 2501 ET Den Haag
telefoon 070-3610444
Bureau Europese Commissie in Nederland
Korte Vijverberg 5, 2513 AB Den Haag, telefoon 070-3469326
Taak: Publieksvoorlichting en documentatie.
Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement
Korte Vijverberg 6, 2513 AB Den Haag, telefoon 070-3624941
Voorlichter van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger in Brussel:
drs. 'L. Veer, Kunstlaan 46, B-1040 Brussel, telefoon 09-32-2-5137775
Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen
Rue Mercier 2, L-2985 Luxemburg, telefoon 09-352-499281
Officieel verkoopkantoor in Nederland:
SDU Overheidsinformatie
Christoffel Plantijnstraat 2, 2500 EA Den Haag, telefoon 070-3789911
ECHO (European Commission Host Organization), BP 2373, L-1023
Luxemburg, telefoon 09-352-488041
ECHO is host-organisatie voor onder meer de databank CORDIS (Community
Research and Development Information System).
Eurobases, Commissie van de EG, Wetstraat 200, B-1049 Brussel,
telefoon 09-32-2-2350001/03.
Eurobases is host-organisatie voor onder meer de databank CELEX (databank
voor de wetgeving van de EG).
Host van de Nederlandse versie van CELEX is:
Rijkscomputercentrum, Postbus 9105, 7300 HN Apeldoorn, telefoon 0551778822.
CELEX, databank voor de wetgeving van de EG
Europees Milieubureau (EEB), Luxemburgsestraat 20, B-1040 Brussel,
telefoon 09-32-2-5141432
European Habitats Forum (EHF), 9 Rue de la Collegiale, F-59800 Lille,
telefoon 09-33-20559044
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuur, Bos,
Landschap en Fauna (NBLF), Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 2 0 4 0 1 ,
2500 EK Den Haag, telefoon 070-3793911
Centre Naturopa, Botte postale 431 R6, F-67006 Straatsburg Cedex,
Frankrijk.
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BIJLAGE IV

ENKELE BELANGRIJKE PUBLICATIES

Europese Almanak, 91/92, uitgegeven door het Europese Commissie Bureau
in Nederland (zie onder adressen). Dit is een zeer uitgebreide en goed
toegankelijke informatie-gids over de Europese Gemeenschap. 263 pag.
"1992" The Environmental Dimension. Task Force Report on the Environment
and the internal market. ± 160 pag.
The State of the Environment in the European Community - 1986. In het
kader van het Europese Jaar voor het Milieu (1987) uitgegeven door de
Europese Commissie, DG Milieuzaken, Consumentenbelangen en Nucleaire
Veiligheid. 370 pag.
Het Milieubeleid in de Europese Gemeenschap, Europese Commissie, DG
Voorlichting, Communicatie, Cultuur, Afdeling Publicaties, 1990. 60 pag.
Uitgegeven door het Bureau Europese Commissie in Nederland. In dezelfde
serie ook brochures over o.a. EG-beleid m.b.t. landbouw, visserij,
Middellandse Zee.
Milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap 1967 - 1987. In het kader
van het Europese Jaar voor het Milieu (1987) uitgegeven door de Europese
Commissie, DG Milieuzaken, Consumentenbelangen en Nucleaire Veiligheid,
Document nr. XI/989/87.
Deel 1
Algemeen beleid en Natuurbescherming 201 pag
Deel 2
Lucht & Geluid 153 pag.
Deel 3
Chemicaliën en afvalstoffen 125 pag.
Deel 4
Water 229 pag.
Bevat volledige wetsteksten, inclusief synopsis.
De bescherming van bedreigde in het wild levende dieren en planten.
Resoluties en rapporten van het Europees Parlement (1984-1989). Dossiers
Onderzoek en Documentatie; Serie Milieu, Volksgezondheid en
Consumentenbescherming nr. 14, maart 1989. Europees Parlement, DGStudiedienst. 195 pag.
Gids voor EG-technologiefondsen, 1991, Bureau EG-Uaison. 176 pag.
Regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan, Tweede Kamer, vergaderjaar 1989 1990, 21149, nrs. 2 - 3. 272 pag.
Meerjarenprogramma Natuur en Landschap 1991 - 1995, Tweede Kamer,
vergaderjaar 1990 - 1 9 9 1 , 21878, nrs. 1 - 2. 80 pag.
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