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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Partilha a preocupação expressa por numerosos peticionários face à incapacidade da 
União Europeia de assegurar a aplicação eficaz do Plano de Acção para a Biodiversidade 
de 2010 e considera que isto se deve a uma série de factores importantes pelos quais as 
instituições europeias, nomeadamente a Comissão, e os Estados-Membros, incluindo as 
autoridades locais e regionais, são responsáveis;

2. Salienta a urgência de aplicar plenamente as Directivas Aves e Habitats, com o 
financiamento adequado, e de completar as vertentes marinha e terrestre da rede Natura 
2000; a Directiva Aves e a Directiva Habitats formam a espinha dorsal da legislação da 
UE em matéria de conservação da natureza e, apesar dos atrasos consideráveis na sua 
aplicação, demonstraram ser capazes de inverter a tendência para a degradação das 
espécies e dos habitats ameaçados, quando plenamente aplicadas e financiadas;

3. Observa que, no âmbito dos debates no seio da comissão, é com frequência manifesta a 
falta de vontade da Comissão de impor a devida aplicação das directivas ambientais 
relacionadas com a preservação da biodiversidade, demonstrada pela atitude 
demissionária com que muitas vezes trata as petições dos cidadãos, pela sua relutância em 
abrir processos por infracção contra Estados-Membros e pelo seu não reconhecimento 
frequente do princípio de precaução para impedir a perda de biodiversidade;

4. Insta a Comissão Europeia a publicar com a maior brevidade possível, e, em todo o caso, 
durante o ano de 2010, a Comunicação que anunciou sobre o financiamento futuro da rede 
Natura 2000, para que este aspecto possa ser examinado conjuntamente com a nova 
estratégia para a biodiversidade até 2020;

5. Observa que felizmente existem casos em que a Comissão actuou na sequência de debates 
com a Comissão das Petições, nomeadamente no caso das petições sobre a proposta de 
traçado da Via Báltica, que previa inicialmente a destruição de zonas únicas de floresta 
virgem e cursos de água do Vale de Rospuda, proposta que foi anulada, tendo sido 
escolhido um traçado alternativo que respeita os sítios Natura 2000; 

6. Cita exemplos de casos em que foram recebidas petições importantes, mas em relação às 
quais a Comissão das Petições ainda não conseguiu que a Comissão impusesse a devida 
aplicação de directivas comunitárias, a saber: o gasoduto Nord Stream do Mar Báltico, a 
propósito do qual o Parlamento aprovou um relatório importante sobre o potencial 
impacto no ambiente e em ecossistemas frágeis, e o impacto ambiental da urbanização 
maciça em Espanha, nomeadamente nas regiões costeiras e insulares; 

7. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, em muitos casos, a Comissão não ter actuado 
na pendência do que designa por decisões finais das autoridades dos Estados-Membros; 
verifica, no entanto, que quando essas “decisões finais” são tomadas, muitas vezes é tarde 
de mais para evitar danos irreparáveis ao ambiente local e as suas consequências negativas 
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sobre a preservação e a protecção da biodiversidade e das espécies; observa, além disso, 
que a Comissão é demasiado branda no que se refere aos prazos em que os 
Estados-Membros deveriam ser obrigados a fornecer respostas sobre eventuais infracções 
relacionadas com questões ambientais e mostra-se demasiado reticente em efectuar as suas 
próprias avaliações objectivas;

8. Apoia as conclusões da Agência Europeia do Ambiente segundo as quais “o estado de 
conservação das espécies e dos habitats protegidos ao abrigo da Directiva Habitats da UE 
é preocupante” e não devemos “concentrar todos os nossos esforços na preservação de 
ilhas de biodiversidade, quando a natureza desaparece em todos os outros lugares”, 
opinião que é frequentemente expressa pelos cidadãos europeus nas suas petições ao 
Parlamento Europeu;

9. Reclama um reforço da directiva relativa à avaliação do impacto ambiental e uma 
interpretação muito mais rigorosa dos seus objectivos; observa por exemplo que, ao abrigo 
da referida directiva, os autores de grandes projectos de infra-estruturas procedem à 
avaliação do impacto ambiental de uma forma que muitas vezes carece de objectividade e 
não tem em conta as preocupações das comunidades locais e dos seus representantes 
eleitos quando procuram defender a biodiversidade; considera que é necessário um 
sistema europeu comum de acreditação de peritos;

10. Critica a tendência aparentemente crescente das autoridades políticas dos 
Estados-Membros para recusar o acesso a informações sobre o impacto ambiental dos 
projectos aos cidadãos em causa, o que é contrário à Convenção de Aarhus, incorporada 
na legislação comunitária;

11. Insta a Comissão do Ambiente a tomar nota das observações formuladas por peritos 
independentes no âmbito de um estudo sobre a aplicação da Directiva Habitats, realizado 
a pedido da Comissão das Petições, nomeadamente no que se refere à ausência de 
avaliação das opções alternativas aos projectos e dos efeitos cumulativos destes, bem 
como de uma gestão inadequada dos sítios e, quando são decididas medidas 
compensatórias, à ausência de verificação dessas medidas e ao facto de, muitas vezes, 
essas verificações serem realizadas tarde de mais, quando o são, e a tomar igualmente nota 
das outras propostas e recomendações contidas nesse relatório;

12. Apela a uma maior eficácia da cooperação transfronteiriça de forma a preservar a 
biodiversidade e ambiente em geral, em particular em regiões como o Danúbio e o seu 
delta, o Mar Negro, a região mediterrânica e as regiões bálticas, como preconizado pela 
Agência Europeia do Ambiente; considerando que numerosas zonas protegidas Natura 
2000 são directa ou indirectamente afectadas pela poluição e que os danos causados ao 
ambiente têm também origem fora da Europa, importa salientar a necessidade de incluir as 
normas ambientais europeias nos acordos de parceria com os países vizinhos;

13. Considera que deveria incumbir às autoridades políticas dos Estados-Membros a 
responsabilidade de demonstrar como tencionam preservar o ambiente e a sua 
biodiversidade ao preverem a construção de novas infra-estruturas, e não aos cidadãos 
que, através das suas petições, reclamam a protecção dos direitos que lhes são conferidos 
pelas directivas;
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14. Solicita que seja realizado um sério esforço para integrar a biodiversidade em todos os 
domínios pertinentes das políticas da UE, nomeadamente no contexto da reforma da 
política comum da pesca, da política agrícola comum e das novas perspectivas financeiras 
da União Europeia; considera que as Directivas AIA, AEIA, "Aves" e "Habitats" 
necessitam de novas orientações mais rigorosas para assegurar a sua aplicação correcta 
com base nas recomendações da comissão competente do Parlamento, com a qual a 
Comissão das Petições se prontifica a trabalhar a fim de garantir que as preocupações dos 
cidadãos se reflictam melhor nas futuras acções a favor do ambiente; 

15. É de opinião que deve ser dada prioridade à aplicação integral e eficaz da legislação 
europeia em vigor no domínio do ambiente e da biodiversidade e a um empenhamento 
inequívoco na promoção dos seus objectivos; considera que, como se viu, devem ser 
introduzidas algumas melhorias, pelo que é essencial concentrar os esforços na sua 
aplicação e numa maior eficácia dos controlos.
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