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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. споделя изразената от множество вносители на петиции загриженост във връзка с 
неспособността на Европейския съюз да гарантира ефективното прилагане на плана 
за действие за 2010 г. във връзка с биологичното разнообразие и счита, че това се 
дължи на множество важни фактори, за които отговорност носят европейските 
институции, по-конкретно Комисията и държавите-членки, включително техните 
регионални и местни органи;

2. подчертава спешната необходимост от цялостно прилагане на директивите за 
птиците и местообитанията, като това бъде придружено от подходящо финансиране, 
и от завършването на мрежата „Натура 2000“ в земната и морската среда; счита, че 
директивите за птиците и местообитанията са „гръбнакът” на законодателството на 
ЕС за опазване на природата и въпреки значителното забавяне на тяхното прилагане 
те са доказали своята способност да върнат назад тенденцията към намаляване на 
застрашените видове и местообитанията, когато са били изцяло прилагани и 
финансирани;

3. отбелязва, че от разискванията в комисията по петиции става ясно, че от страна на 
Комисията често липсва решителност за подходящо правоприлагане на свързаните с 
опазването на биологичното разнообразие директиви относно околната среда и че 
тази нерешителност често намира израз в пренебрежителното й отношение към 
петициите на гражданите, в нежеланието й за образуване на производство за 
нарушения срещу държави-членки, в общата й неспособност за признаване на 
значението на принципа на предпазните мерки като начин за предотвратяване на 
загуби по отношение на биологичното разнообразие;

4. настоятелно призовава Европейската комисия да публикува съобщението, което е 
обявила, относно бъдещото финансиране на „Натура 2000” във възможно най-
кратки срокове и във всеки случай през 2010 г., така че този аспект да може да бъде 
разгледан заедно с новата стратегия за биологичното разнообразие до 2020 г.;

5. отбелязва, че за щастие се наблюдават и случаи, когато Комисията е предприела 
действия в резултат на разисквания с комисията по петиции, по-конкретно във 
връзка с петиции относно трасето на маршрута Via Baltica, чийто първоначален 
план е предвиждал унищожаването на уникалната вековна гора и водните потоци в 
долината Rospuda — предложение, което в момента е отменено и на чието място е 
избрано алтернативно трасе, съобразено с териториите по „Натура 2000”; 

6. дава примери за важни петиции, които са били приети, но за които комисията по 
петиции все още не е успяла да получи съдействието на Европейската комисия за 
подобаващо правоприлагане на директивите на ЕС: газопроводът в Балтийско море 
„Северен поток”, относно който Парламентът прие важен доклад във връзка с 
потенциалното въздействие върху околната среда и крехките екосистеми, и 
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въздействието върху околната среда, причинено от масовата урбанизация в 
Испания, и по-конкретно отражението върху крайбрежните и островните райони; 

7. изразява своята загриженост във връзка с често срещаната неспособност на 
Комисията да действа, тъй като изчаква вземането на окончателни решения от 
органите на държавите-членки; а когато тези „окончателни решения” са взети, често 
пъти е твърде късно за предотвратяване на непоправими вреди за местната околна 
среда и последващото отрицателно въздействие върху опазването и защитата на 
биологичното разнообразие и на видовете; в допълнение към това, отбелязва, че 
Комисията е твърде благосклонна по отношение на сроковете, в които държавите-
членки следва да бъдат задължени да представят отговори относно евентуални 
нарушения в областта на околната среда, и често пъти проявява открито нежелание 
да извършва собствени обективни оценки;

8. подкрепя направените от Европейската агенция по околната среда констатации, че 
„състоянието на запазване на видове и местообитания, защитени по силата на 
Директивата за местообитанията на ЕС, е основание за загриженост“ и че ние не 
трябва „да съсредоточаваме всичките си усилия за запазване на острови на 
биологично разнообразие, докато същевременно губим природата навсякъде 
другаде“, и отбелязва, че това отразява възгледите, изразявани често пъти от 
европейските граждани в техните петиции до Европейския парламент;

9. призовава за засилване на Директивата за оценка на въздействието върху околната 
среда и за много по-строго тълкуване на нейните цели; отбелязва например, че в 
съответствие с условията на тази директива, лицата, отговарящи за разработването 
на едромащабни инфраструктурни проекти, извършват сами оценки за 
въздействието върху околната среда, които често са лишени от обективност и не 
отчитат интересите на местните общности и техните избрани представители, когато 
те се опитват да защитят биологичното разнообразие; счита, че е необходима обща 
европейска система за акредитация на експерти;

10. отправя критика към очевидно нарастващата тенденция сред политическите органи 
на държавите-членки за непредоставяне на достъп на засегнати местни граждани до 
информация относно въздействието върху околната среда във връзка с проекти, 
което противоречи на Конвенцията от Орхус, която е включена в правото на ЕС;

11. настоятелно призовава комисията по околна среда, по искане на комисията по 
петиции, да се запознае с направените от независими експерти констатации във 
връзка с проучване на прилагането на директивата за местообитанията, и по-точно 
във връзка с отсъствието на оценка на алтернативните възможности и 
кумулативните ефекти на проектите, неадекватното управление на обекти и, при 
вземането на решение във връзка с мерки за обезщетение, невъзможността за 
проверка на тези мерки и факта, че тези мерки често се предприемат твърде късно, 
ако изобщо бъдат предприети; настоятелно призовава и за запознаване с другите 
съдържащи се в доклада предложения и препоръки;

12. настоява за по-ефективно трансгранично сътрудничество за опазване на 
биологичното разнообразие и на околната среда като цяло, и по-конкретно в района 
на река Дунав и нейната делта, в района на Черно море, в региона на Средиземно 
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море и Балтийско море, в съответствие с призива на Европейската агенция по 
околната среда; като се има предвид, че много защитени зони от „Натура 2000“ са 
пряко или косвено засегнати от замърсяване и че на природата се нанасят вреди и от 
страни извън Европа, трябва да се подчертае необходимостта от включването на 
европейските стандарти за околната среда в нашите споразумения за партньорство 
със съседни държави;

13. счита, че политическите органи в държавите-членки следва да носят отговорността 
във връзка с това да покажат по какъв начин възнамеряват да допринесат за 
опазването на околната среда и нейното биологично разнообразие, когато се 
разглеждат нови инфраструктурни проекти, а не гражданите, които със своите 
петиции призовават за защита на предоставените им в съответствие с директивите 
права;

14. призовава да се положат сериозни усилия за интегриране на биологичното 
разнообразие във всички съответни области на политиките на Европейския съюз, 
особено в контекста на реформата в общата политика в областта на рибарството, 
общата селскостопанска политика и новите финансови перспективи на ЕС; счита, че 
Директивата за ОВОС и Директивата за стратегическа оценка на околната среда, 
както и директивите за местообитанията и птиците се нуждаят от нови по-строги 
насоки, за да се гарантира правилното им прилагане въз основа на препоръките на 
компетентната комисия на самия Парламент, с която комисията по петиции с 
готовност ще работи, за да се гарантира, че притесненията на гражданите ще бъдат 
по-добре отразявани в бъдещите действия в областта на околната среда; 

15. счита, че за приоритетни дейности трябва да бъдат определени цялостното и 
ефективно прилагане на съществуващото европейско законодателство в областта на 
околната среда и биологичното разнообразие и ясното ангажиране с целите на това 
законодателство; тъй като очевидно съществува необходимост от известни 
подобрения, е важно да се съсредоточим върху правоприлагането и подобрена 
ефективност на мониторинга.
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