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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat huomautukset, 
ehdotukset ja suositukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on monien vetoomusten esittäjien lailla huolissaan siitä, että Euroopan unioni ei ole 
huolehtinut, että vuoden 2010 biologista monimuotoisuutta koskeva toimintasuunnitelma 
toteutettaisiin tehokkaasti, ja katsoo tämän johtuvan Euroopan unionin toimielinten, 
erityisesti komission, sekä jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten 
vastuulla olevista tärkeistä tekijöistä;

2. korostaa, että on pikaisesti pantava täysimääräisesti täytäntöön lintu- ja 
luontotyyppidirektiivit asianmukaisen rahoituksen turvin ja täydennettävä Natura 2000 -
ohjelman mukaisten maa- ja merialueiden verkostoa, koska lintu- ja 
luontotyyppidirektiivit ovat EU:n luonnonsuojelulainsäädännön selkäranka ja koska ne 
täytäntöönpanonsa huomattavasta viivästymisestä huolimatta ovat osoittaneet 
toimivuutensa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien vähenemisen pysäyttämisessä silloin, 
kun ne on pantu täytäntöön kokonaisuudessaan ja niille on osoitettu kaikki tarvittava 
rahoitus;

3. panee merkille, että vetoomusvaliokunnassa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että 
komissiolta puuttuu usein päättäväisyyttä valvoa asianmukaisesti biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvien ympäristödirektiivien täytäntöönpanoa, mikä 
ilmenee kansalaisten vetoomusten toistuvana vähättelynä, haluttomuutena käynnistää 
rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan ja yleisenä piittaamattomuutena ennalta 
varautumisen periaatteen merkityksestä pyrittäessä estämään biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen;

4. kehottaa komissiota julkaisemaan lupaamansa tiedonannon Natura 2000 -ohjelman 
tulevasta rahoituksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden 2010 aikana, 
jotta tätä näkökohtaa voidaan tarkastella yhdessä vuoteen 2020 ulottuvan uuden 
biodiversiteettistrategian kanssa;

5. toteaa, että onneksi on esimerkkejä siitä, kuinka komissio on vetoomusvaliokunnassa 
käytyjen keskustelujen jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin, mikä koskee erityisesti 
vetoomuksia, jotka liittyivät Via Baltica -tien reittiin, joka alun perin oli suunniteltu siten, 
että se olisi tuhonnut ainutlaatuisia Rospudan laaksossa sijaitsevia aarniometsä- ja 
vesistöalueita, mutta joka nyt on peruttu ja sen sijaan on valittu vaihtoehtoinen reitti, jossa 
Natura 2000 -alueet otetaan huomioon;

6. esittää esimerkit tapauksista, joissa on vastaanotettu tärkeitä vetoomuksia mutta joissa 
valiokunta ei ole vielä päässyt komission kanssa yhteisymmärrykseen EU:n direktiivien 
asianmukaisesta valvonnasta: Itämeren Nordstream-kaasuputki, jonka mahdollisista 
vaikutuksista ympäristöön ja herkkiin ekosysteemeihin parlamentti on hyväksynyt tärkeän 
mietinnön, ja Espanjan laajamittaisen kaupungistumisen ympäristövaikutukset ja sen 
vaikutukset rannikko- ja saaristoalueiden luontoon;
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7. ilmaisee huolensa siitä, että monissa tapauksissa komissio ei ryhdy toimenpiteisiin, koska 
se sanoo odottavansa jäsenvaltioiden viranomaisten lopullisia päätöksiä; ottaa huomioon, 
että "lopullisten päätösten" tekemisen jälkeen on usein liian myöhäistä välttää 
korvaamattomia vahinkoja paikalliselle luonnonympäristölle ja negatiivisia 
seurannaisvaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen sekä lajien säilyttämiseen ja 
suojeluun; panee merkille, että komissio suhtautuu myös liian sallivasti määräaikoihin, 
joiden kuluessa jäsenvaltioiden olisi annettava vastauksensa mahdollisista 
ympäristölainsäädännön rikkomuksista, ja on liian haluton suorittamaan itse objektiivisia 
arviointeja;

8. yhtyy Euroopan ympäristökeskuksen havaintoihin siitä, että EU:n luontotyyppidirektiivin 
mukaisesti suojeltujen lajien ja luontotyyppien suojelutilanne antaa aihetta huoleen ja että 
ei pitäisi keskittää kaikkia pyrkimyksiä biologisen monimuotoisuuden saarekkeiden 
säilyttämiseen samalla, kun luontoa katoaa kaikkialla muualla, koska ne ilmentävät 
Euroopan kansalaisten Euroopan parlamentille lähettämissä vetoomuksissa hyvin usein 
ilmaisemia näkemyksiä;

9. kehottaa lujittamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä ja tulkitsemaan 
sen tavoitteita paljon tiukemmin, ja panee merkille muun muassa, että direktiivin 
mukaisesti suurten infrastruktuurihankkeiden rakennuttajat suorittavat itse 
ympäristövaikutusten arvioinnin, joka liian usein ei ole täysin objektiivinen ja jossa ei aina 
oteta huomioon paikallisyhteisöjen ja niiden vaaleilla valittujen edustajien huolenaiheita 
niiden puolustaessa biologista monimuotoisuutta; katsoo, että tarvitaan yhteinen 
eurooppalainen järjestelmä asiantuntijoiden hyväksymiseksi;

10. arvostelee jäsenvaltioiden poliittisten viranomaisten ilmeisen yleistyvää taipumusta olla 
antamatta tietoja hankkeiden ympäristövaikutuksista niiden vaikutuspiirissä oleville 
paikallisille asukkaille EU:n lainsäädäntöön sisällytetyn Århusin yleissopimuksen 
vastaisesti;

11. kehottaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa 
ottamaan huomioon riippumattomien asiantuntijoiden vetoomusvaliokunnan pyynnöstä 
luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanosta tekemän tutkimuksen tulokset erityisesti siltä 
osin kuin ne koskevat hankkeiden vaihtoehtojen ja kumulatiivisten vaikutusten 
puutteellista arviointia ja riittämätöntä paikalla tapahtuvaa valvontaa sekä silloin, kun 
korvaavista toimenpiteistä päätetään, näiden toimien todentamatta jättämistä ja sitä, että 
jos toimia ollenkaan toteutetaan, ne toteutetaan usein liian myöhään; kehottaa myös 
ottamaan huomioon tutkimusraportin muut ehdotukset ja suositukset;

12. vaatii – Euroopan ympäristökeskuksen tavoin – tehostamaan rajatylittävää yhteistyötä 
biologisen monimuotoisuuden ja yleensä luonnonympäristön säilyttämiseksi erityisesti 
sellaisilla alueilla kuin Tonavan joki- ja suistoalueet sekä Mustanmeren, Välimeren ja 
Itämeren alueet; katsoo, että koska monet Natura 2000 -ohjelman mukaisesti suojellut 
alueet ovat välittömästi tai välillisesti saasteiden vaikutuksen alaisena ja koska 
luontovahingot voivat myös olla peräisin Euroopan ulkopuolelta, on korostettava tarvetta 
sisällyttää eurooppalaiset ympäristövaatimukset naapurimaiden kanssa tehtäviin 
kumppanuussopimuksiin;
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13. katsoo, että jäsenvaltioiden poliittiset viranomaiset olisi velvoitettava osoittamaan, kuinka 
ne aikovat suojella luonnonympäristöä ja sen biologista monimuotoisuutta, kun niillä on 
harkinnassa uuden infrastruktuurin rakentaminen, sen sijaan että kansalaiset joutuvat 
vetoomusteitse hakemaan näiden direktiivien mukaisten oikeuksiensa suojelua;

14. kehottaa pyrkimään voimakkaasti siihen, että biologinen monimuotoisuus sisällytetään 
EU:n politiikkojen kaikkiin relevantteihin osa-alueisiin erityisesti yhteisen 
kalastuspolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen sekä EU:n uuden 
rahoituskehyksen yhteydessä; katsoo, että ympäristövaikutusten arviointia ja strategista 
ympäristövaikutusten arviointia koskevat direktiivit sekä luontotyyppi- ja lintudirektiivi 
edellyttävät uusia tiukempia ohjeita näiden niiden asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan suositusten pohjalta, sekä 
toteaa, että vetoomusvaliokunta työskentelee mielellään yhdessä tämän valiokunnan 
kanssa varmistaakseen, että kansalaisten huolenaiheet otetaan paremmin huomioon 
tulevassa ympäristöalan toiminnassa;

15. katsoo, että ensisijaisesti on pantava täysimääräisesti ja tosiasiallisesti täytäntöön 
Euroopan unionin nykyinen ympäristöön ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvä 
lainsäädäntö ja sitouduttava selvästi sen tavoitteisiin; katsoo myös, että aivan ilmeisesti 
tarvitaan joitakin parannuksia, mutta on tärkeää keskittyä lainsäädännön täytäntöönpanoon 
ja seurannan tehostamiseen.
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