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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria daugelio peticijų autorių išreikštam susirūpinimui dėl Europos Sąjungos 
nesugebėjimo užtikrinti, kad 2010 m. veiksmų planas dėl bioįvairovės būtų veiksmingai 
įgyvendintas, ir mano, kad tai yra keleto svarbių veiksnių, už kuriuos atsakingos Europos 
institucijos, ypač Komisija, ir valstybės narės, įskaitant jų regionų ir vietos institucijas, 
rezultatas;

2. pabrėžia, kad būtina kuo greičiau visiškai įgyvendinti Paukščių ir Buveinių direktyvas, 
užtikrinant tinkamą finansavimą ir užbaigiant sausumos ir jūrų tinklo „Natura 2000“ 
kūrimą; mano, kad Paukščių ir Buveinių direktyvos yra ES gamtos apsaugos teisės aktų 
pagrindas, ir kad, nepaisant to, jog labai vėluojama jas taikyti, paaiškėjo, kad pagal jas 
įgyvendinamomis priemonėmis galima stabdyti tolesnį nykstančių rūšių ir buveinių 
nykimą, jei tos priemonės visapusiškai taikomos ir finansuojamos;

3. pažymi, kad diskutuojant Peticijų komitete Komisija dažnai stokoja ryžto, kai reikia 
užtikrinti tinkamą aplinkosaugos direktyvų, susijusių su bioįvairovės išsaugojimu, 
taikymą, ką parodo dažnai atsainus jos požiūris į piliečių peticijas, nenoras pradėti 
pažeidimų procedūras prieš valstybes nares ir dažnai pasireiškiantis nepajėgumas 
pripažinti atsargumo principo svarbą stabdant bioįvairovės nykimą;

4. ragina Europos Komisiją kuo skubiau ir bet kuriuo atveju dar 2010 metais paskelbti 
komunikatą dėl būsimo „Natura 2000“ finansavimo, kad šis aspektas galėtų būti 
nagrinėjamas kartu su naująja biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.;

5. pažymi, kad, laimei, yra pavyzdžių, kai Komisija po diskusijų su Peticijų komitetu ėmėsi 
veiksmų, ypač peticijų dėl Via Baltica greitkelio maršruto, kai pagal pradinį projektą būtų 
buvę sunaikinti unikalūs pirmykščių miškų ir vandens telkinių plotai Rospodos slėnyje, 
tačiau šio pasiūlymo dabar atsisakyta ir pasirinkta tiesti alternatyvų greitkelį, nekliudantį 
„Natura 2000“ teritorijų; 

6. pateikia pavyzdžius, kai buvo gautos svarbios peticijos, tačiau dėl kurių Peticijų komitetui 
iki šiol dar nepavyko gauti Komisijos pritarimo norint užtikrinti tinkamą ES direktyvų 
taikymą: Baltijos jūros dujotakis „Nordstream“, dėl kurio Parlamentas priėmė svarbų 
pranešimą galimo poveikio aplinkai ir trapioms ekosistemoms tema, ir masinės 
urbanizacijos Ispanijoje poveikis aplinkai, ypač salų bei pakrančių regionams; 

7. reiškia susirūpinimą, kad dauguma atvejų Komisija nesiima veiksmų laukdama to, ką pati 
vadina galutiniais valstybių narių institucijų sprendimais; tačiau kai tokie galutiniai 
sprendimai priimami, dažnai būna per vėlu išvengti nepataisomos žalos vietos aplinkai ir 
žalingų pasekmių bioįvairovei bei rūšių išsaugojimo ir apsaugos srityse; pažymi, kad 
Komisija be kita ko yra pernelyg nuolaidi dėl terminų, per kuriuos valstybės narės 
privalėtų pateikti atsakymus dėl pažeidimų, susijusių su aplinkosaugos klausimais, ir 
nerodo iniciatyvos pati vykdyti objektyvius tyrimus;
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8. pritaria Europos aplinkos agentūros išvadoms, kuriose teigiama, kad „rūšių ir buveinių, 
saugomų pagal ES Buveinių direktyvą, išsaugojimo būklė kelia susirūpinimą“ ir kad 
neturėtų būti „susitelkiama į bioįvairovės salelių išsaugojimą, kai gamta nyksta visur 
kitur“, nes jose atsispindi Europos piliečių požiūris, labai dažnai išreiškiamas jų peticijose 
Europos Parlamentui;

9. ragina griežtinti Poveikio aplinkai įvertinimo direktyvą ir kur kas griežčiau interpretuoti 
jos tikslus, ir pažymi, kad, pavyzdžiui, pagal šią direktyvą didelių infrastruktūros projektų 
plėtotojai patys atlieka poveikio aplinkai vertinimą ir vertindami dažnai stokoja 
objektyvumo ir neatsižvelgia į vietos bendruomenių ir jų išrinktų atstovų nuogąstavimus, 
kai pastarieji bando ginti bioįvairovę; mano, kad reikalinga sukurti bendrą Europos 
ekspertų akreditavimo sistemą;

10. kritikuoja valstybių narių politikos institucijose akivaizdžiai stiprėjančią tendenciją 
nesuteikti suinteresuotiems vietos gyventojams prieigos prie informacijos apie projektų 
poveikį aplinkai, o tai prieštarauja Orhuso konvencijai, įtrauktai į ES teisės aktus;

11. ragina Aplinkos komitetą kuo greičiau susipažinti su nepriklausomų ekspertų, Peticijų 
komiteto užsakymu atlikusių tyrimą Buveinių direktyvos taikymo srityje, pastabomis, 
ypač dėl alternatyvių galimybių projektams ir bendro poveikio vertinimo trūkumo, taip pat 
netinkamo teritorijų valdymo ir, kai spendžiama dėl kompensacinių priemonių, šių 
priemonių tikrinimo nebuvimo ir dėl to, kad jos dažnai taikomos pavėluotai, jei iš viso 
taikomos, ir taip pat susipažinti su kitais šioje ataskaitoje išdėstytais pasiūlymais ir 
rekomendacijomis;

12. ragina veiksmingiau vykdyti pasienio bendradarbiavimą, siekiant išsaugoti bioįvairovę ir 
aplinką apskirtai, ypač tokiuose regionuose kaip Dunojus ir jo delta, Juodoji jūra, 
Viduržemio jūros regionas ir Baltijos jūros sritys, kaip tai ragina daryti Europos aplinkos 
agentūra; atsižvelgiant į tai, kad tarša daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį tinklo „Natura 
2000“ saugomoms teritorijoms ir į tai, kad žala gamtai daroma ir dėl veiklos už Europos 
ribų, mano, kad verta pabrėžti, jog būtina Europos aplinkos standartus įtraukti į 
partnerystės susitarimus su kaimyninėmis šalimis;

13. mano, kad valstybių narių politinės institucijos turi jausti pareigą parodyti, kaip siekti 
išsaugoti aplinką ir jos biologinę įvairovę, kai imasi įgyventi naują infrastruktūros 
sumanymą, o ne piliečiai, kurie peticijomis prašo apginti direktyvomis jiems suteiktas 
teises;

14. ragina dėti rimtas pastangas ir įtraukti biologinę įvairovę į visas susijusias ES politikos 
sritis, visų pirma atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos reformą, bendrąją žemės 
ūkio reformą ir naująją ES finansinę perspektyvą; mano, kad PAV, SPAV, Buveinių ir 
Paukščių direktyvoms reikalingos naujos griežtesnės gairės, kad būtų užtikrintas tinkamas 
šių direktyvų įgyvendinimas, remiantis Parlamento kompetentingo komiteto, su kuriuo 
Peticijų komitetas pasirengęs bendradarbiauti siekiant užtikrinti, jog rengiant būsimas 
aplinkos apsaugos priemones būtų tinkamiau atsižvelgiama į piliečių susirūpinimą 
keliančius klausimus, rekomendacijomis;

15. mano, kad prioritetas turi būti teikiamas visiškam ir veiksmingam galiojančių Europos 
teisės aktų, susijusių su aplinka ir bioįvairove, įgyvendinimui ir aiškiam įsipareigojimui 
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siekti juose nustatytų tikslų; mano, kad jei, kaip apžvelgta, reikalingi tam tikri 
patobulinimai, būtina sutelkti dėmesį į įgyvendinimą ir veiksmingą stebėseną.
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