
DT\806215HU.doc PE438.284v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

23.2.2010

MUNKADOKUMENTUM

A biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtása 
2009/2108(INI)

Észrevételek az Európai Parlamenthez petíciókat benyújtó személyek 
nézőpontja alapján

Petíciós Bizottság

Előadó: Victor Boştinaru



PE438.284v02-00 2/9 DT\806215HU.doc

HU

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottsága – mint az illetékes jogalkotási bizottság – jelenleg egy, az uniós jogszabályok 
végrehajtásáról szóló jelentésen dolgozik, amelyet azzal az általános céllal fogadtak el, hogy 
biztosítsák a biológiai sokféleség megőrzését, a szóban forgó jelentés pedig több 
kulcsfontosságú uniós irányelvet is érint. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság úgy véli, hogy nem sikerült teljesíteni azon uniós cselekvési 
terv célkitűzését, amely a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történő 
megfékezéséhez kapcsolódó problémákat volt hivatott kezelni. Mindezidáig nem érkeztek 
javaslatok az említett hiányosság orvoslására.

A Petíciós Bizottság – amely a biológiai sokféleség tárgyában valamennyi tagállamból 
beérkező, jelentős és egyre növekvő számú petíciót kezeli – nem rendelkezik hatáskörrel 
ahhoz, hogy e kérdésben általános ítéletet mondjon, ugyanakkor kiváló helyzetben van ahhoz, 
hogy közvetítse mindazon polgárok véleményét, akik a biológiai sokféleséghez kapcsolódó 
kérdések témájában nyújtottak be petíciót a Parlamenthez, miután pedig foglalkozott az ilyen 
jellegű petíciókkal, elegendő szakértelemre tett szert ahhoz, hogy rávilágítson azokra a 
konkrét területekre, ahol az uniós jogszabályok még hiányosak, sőt néha túlságosan is 
hiányosak az európai polgárok és a helyi közösségek elvárásainak tükrében. 

A bizottság érdeklődéssel nyugtázta az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által 2009-ben 
közzétett, „A biológiai sokféleségre vonatkozó 2010-es célok irányában elért haladás” című 
jelentésben szereplő megállapításokat, és teljes mértékben tiszteletben tartja az abban kifejtett 
nézeteket, amelyek szerint nem szabad „minden erőfeszítésünket a biológiai sokféleség 
elszigetelt térségekben való fenntartására összpontosítanunk, miközben mindenütt máshol a 
természet pusztulása zajlik.” Azaz a jelentés holisztikus megközelítést alkalmaz a 
problémával szemben, ami megegyezik azzal az üzenettel, amelyet számos uniós polgár maga 
is közvetít a Parlament felé, ahogy az a szóban forgó kérdéssel foglalkozó több száz petíció 
összesítéséből kiderül.

Az Ügynökség arra is rávilágít, hogy „előrelépés történt az élőhelyek védelme terén, 
amelynek keretében az EU szárazföldi területeinek immáron 17%-a nyert felvételt a Natura 
2000 hálózatba”, majd hozzáteszi, hogy mindennek ellenére az élőhelyek 40–85%-át, 
valamint a közösségi érdekeltségű fajok 40–70%-át kedvezőtlen védettségi helyzet jellemzi. 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egyrészt kedvező jelként értékeli az uniós 
tagállamok nyilvánvaló elkötelezettségét az uniós természetvédelmi irányelvek mellett, majd 
ennek cáfolataként kifejti, hogy másrészről „az uniós élőhelyvédelmi irányelv értelmében 
védettséget élvező fajok és élőhelyek védettségi helyzete aggasztó.” A Petíciós Bizottság ez 
utóbbi kijelentést megerősítheti, az előbbit azonban nem áll módjában alátámasztani. 

Számos beérkezett petíció arra enged következtetni, hogy sok tagállam – különösképpen a 
helyi hatóságok és a regionális kormányzatok – figyelmen kívül hagyja a fent említett három 
főbb irányelv kulcsfontosságú célkitűzéseit és számos konkrét rendelkezését, ez pedig akár a 
biológiai sokféleség csökkenésének kiváltó oka is lehet. Mindez egyben aláássa az uniós 
környezetvédelmi jog hitelességét, amellyel kapcsolatban a polgárok nagy reményeket 
táplálnak, ez pedig a polgárok egyre növekvő elégedetlenségéhez vezet, amelynek nyomán azt 
is megkérdőjelezik, hogy az EU tulajdonképpen milyen törekvéseket kíván érvényesíteni a 
környezetvédelem terén. 
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Számos petíció csakugyan rámutat arra, hogy az igazán döntő pillanatokban – az 
elővigyázatosság és az arányosság elve ellenére is – a hatóságok mindenkor saját, gyakran 
szűk gazdasági prioritásaikat helyezik a környezetvédelmi megfontolások elé, különösen 
amikor az ügyben befolyásos pénzügyi lobbicsoportok is érintettek, vagy ahhoz erős érdekek 
fűződnek, ami általában nagyléptékű infrastrukturális vagy városfejlesztési projektek esetében 
eleve adott.

A bizottság számos esetben kifejezte azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy a Bizottság –
szakszolgálatai révén – nem tanúsít kellő elszántságot annak megfékezése iránt, amit a 
bizottság az uniós természetvédelmi irányelvek tiszteletben tartásának elmulasztásaként 
értékel, és gyakran fejezte ki sajnálatát amiatt is, hogy például a Bizottság mindezidáig túl 
gyakran megelégedett pusztán a nemzeti hatóságoktól érkezett válaszokkal, amelyeket a 
petíciókkal kapcsolatos tájékoztatás iránti felkérésekre adtak. 

Mindez nem az egyes szolgálatok hibája, és nem is a tisztviselők feladatuk iránti személyes 
elkötelezettségének bírálata, ugyanakkor annak ténye, hogy a Bizottság csak rendkívül ritka 
esetekben folytat ténylegesen helyszíni vizsgálatokat, ami egyértelműen megakadályozza 
abban, hogy a teljesség igényével és pártatlanul formáljon véleményt azon petíciók lényegi 
kérdéseiben, amelyeket a bizottság továbbít hozzá előzetes kivizsgálás céljából. 

Másrészről a Petíciós Bizottság tényfeltáró látogatásokat szervez, és tagjai gyakran személyes 
ismereteket szereznek az érintett kérdésekről és területekről, miközben az egyes témák 
megfontolása során véleményük nem mindig esik latba egyenlő súllyal a környezetvédelmi 
minisztériumoktól vagy a brüsszeli állandó képviseletektől érkezett hivatalos válaszokhoz 
képest. Olyan tényező ez, amely gyakran aláássa azon legitim petíciók sikeres megoldását, 
amelyek egy Natura 2000 terület veszélyeztetésére, vagy a madárvédelmi irányelv 
megsértésére hívják fel a figyelmet.

Ami a KHV irányelvet illeti, ez esetben egy alapvetően eljárási célú irányelvről van szó annak 
jelenlegi formájában, amely rendkívül erőtlen egyrészt a sérülékeny ökoszisztémákkal 
rendelkező területekre gyakorolt tényleges hatások szempontjából, másrészt pedig eredendően 
alkalmatlan legfőbb feladatának teljesítésére, nevezetesen annak biztosítására, hogy a 
természeti környezet – csakúgy, mint a történelmi vagy építészeti örökség – megfelelő 
védettséget élvezzen.

 Nem fogalmazza meg egyértelműen, hogy a Bizottságnak mikor áll módjában 
beavatkozni a környezet károsításának megakadályozása érdekében. 

 Képtelen helyzetet teremt, amikor magát a projektgazdát bízzák meg a környezeti 
hatásvizsgálattal, amelyben pénzügyi és politikai szempontból is közvetlenül érdekelt. 
A szóban forgó irányelvet erősítené például egy akkreditációs rendszer bevezetése, 
amely független szakértők számára lehetővé tenné a környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését.

Az említett irányelvet mindenképp meg kell szilárdítani, és azt javasoljuk, hogy a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság vegye fontolóra egy 
jogalkotási kezdeményezési jelentés kidolgozását.

A végrehajtás kétségtelenül fontos kihívásokat tartogat:
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  A hálózatok kialakításának késedelmei időnként számottevőek.  
  Viszonylag kevés Natura 2000 terület igazgatását látják el megfelelően, és a 

területkezelésre irányuló beruházások általában nem elégségesek, következésképpen a 
gazdálkodási tervek további tökéletesítésére van szükség.  

 A biológiai sokféleséggel összefüggésben végzett környezeti hatásvizsgálatok és 
stratégiai környezeti vizsgálatok ritkán érik el a megfelelő minőséget.  

A külső tanulmány:

Az élőhelyvédelmi irányelvhez kapcsolódó egyre növekvő számú petícióval szembesülve a 
Petíciós Bizottság egy külső tanulmányra adott megbízást, amely több tagállam 
vonatkozásában részletesen megvizsgálta az irányelv alkalmazásának hiányosságait, 
kiváltképpen ami a – talán legvitatottabb – 6. cikket illeti1.

A tanulmány nyomán született megállapítások és ajánlások figyelembe veszik az elméleti 
megfontolásokat, a vonatkozó jogszabályokat és irányelveket, valamint az uniós és nemzeti 
ítélkezési gyakorlatot. A munkadokumentumban szereplő több megállapítás kifejezetten 
figyelemreméltó, egyebek emellett az alábbiak:

 a biológiai sokféleség szempontjából különös jelentőségű – és ezért különleges 
figyelmet igénylő – területek kijelölésében jelentkező késedelmek eredményeként a 
védintézkedések megállapítása következetesen elmaradt, a biológiai sokféleség 
leépülése pedig drámai gyorsulásnak indult; 

 a 6. cikk megfelelő hatásvizsgálatot ír elő minden olyan esetben, amikor a projekt 
várhatóan jelentős hatást gyakorol egy Natura 2000 területre, mégis rendkívül sok 
esetben az ilyen vizsgálatokat túl későn vagy egyáltalán nem is végzik el, így az 
alternatívák mérlegelése és számos projekt halmozott hatásainak felmérése is elmarad;

 a megfelelő hatásvizsgálati tanulmányok gyakran tudományos objektivitástól 
mentesek, mivel azokat maguk a projektgazdák végezték, nem pedig természetvédelmi 
szakértők: azaz garantálni kell a megfelelő hatásvizsgálatok függetlenségét;

 a kiegyenlítő intézkedések általában elmaradnak, a hatóságok pedig nem végzik el 
módszeres ellenőrzésüket, továbbá azokat igen ritkán hajtják végre a munkálatok 
megkezdése előtt – ahogy annak lennie kellene –, míg a munkálatokat követően 
gyakran már túl késő;

 a nemzeti hatóságok nem kiegyensúlyozottan és megfelelő módon mérlegelik a 
projekthez fűződő érdekeket (gazdasági/környezetvédelmi/az érintett helyi közösség), 
és nem kötelesek feltárni határozatuk mögöttes indokait, amennyiben és amikor 
kérelmezik a 6. cikk hatálya alóli mentességet;

 számos példa létezik arra az esetre, amikor a nemzeti hatóságok nem kérték ki az 
Európai Bizottság véleményét, jóllehet azt az irányelv előírja.

Fontos szem előtt tartani, hogy a tanulmány csupán az élőhelyvédelmi irányelv egyik 

                                               
1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv nemzeti végrehajtása, különös tekintettel annak 6. cikkére. A tanulmányt készítette a 
C. Tematikus Osztály – DG IPOL részére: Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer és mások. Előterjesztésének és 
megvitatásának időpontja a Petíciós Bizottságban: 2009. október. A tanulmány projektek nemzeti értékeléseit is 
magában foglalja az alábbi országokból: Belgium, Franciaország, Németország, Lengyelország, Spanyolország, 
Svédország, Románia és az Egyesült Királyság. 
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szempontjával foglalkozik, megállapításai azonban alátámasztják a Petíciós Bizottságban az 
előző jogalkotási időszak során kialakult vélekedést, és újabb pártatlan elemzést nyújtanak, 
amely remélhetőleg hasznosnak bizonyul a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság munkatársai számára. Az említett dokumentum természetesen 
nem zárja ki további vizsgálatok lehetőségét, az abban foglaltakat pedig a Petíciós Bizottság 
máris figyelembe veszi saját tanácskozásai során.

Beérkezett petíciók

A petíciók benyújtóinak figyelme – legalábbis az elmúlt három évben – a környezetre, 
valamint annak védelmére és megóvására összpontosult. 2008-ban 309 petíciót nyújtottak be 
az említett témában, ami az elfogadhatónak nyilvánított petíciók teljes számának 12,7%-át 
teszi ki. 

Ugyanakkor a bizottság tagjai szinte minden ülés alkalmával találkoznak olyan petíciókkal, 
amelyek óhatatlanul az európai polgárokat foglalkoztató környezetvédelmi problémákhoz 
kapcsolódó kérdéseket érintenek. Az alábbi példák mindezt jól szemléltetik.

A balti-tengeri térség környezete iránti súlyos aggodalma indította a bizottságot arra, hogy 
első ízben szervezzen nyilvános meghallgatást, majd pedig részletes jelentést készített a 
tervezett balti-tengeri földgázvezeték – az Északi Áramlat – hatásairól, mindenekelőtt a 
Lengyelországból és Litvániából érkezett petíciók alapján. A nyilvános meghallgatáson –
amelyre 2008 januárjában került sor – Piebalgs és Dimas biztosok személyesen is részt vettek, 
hogy tájékoztassák a bizottság tagjait a Bizottság aggályairól, az ezt követően jelentős 
többséggel elfogadott jelentés pedig – amely a Külügyi Bizottság, valamint az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság véleményét is magában foglalta – kiemelt fontossággal ruházta fel a 
sekély Balti-tenger rendkívül sérülékeny környezetének védelmét, amelyen már így is súlyos 
sebeket ejtett több évtized nemtörődömsége és szennyezése.

Írország szintén előkelő helyet kapott a bizottsági tanácskozásokon, amelyek során részletesen 
megvitatták az alapvető fontosságú víztartó rétegek felett létesítendő hulladéklerakókra 
irányuló javaslattal kapcsolatos aggodalmakat, nevezetesen a „Nevitt Lusk Action Group” 
elnevezésű szervezet által benyújtott petíciót, amely megkérdőjelezte a vízügyi 
keretirányelvben foglalt rendelkezéseket. A bizottság az ír Nemzeti Útügyi Hivatal által az 
M3-as autópálya számára kiválasztott nyomvonallal kapcsolatban is kifejezte aggályait, a 
projekttel összefüggésben ugyanis nemcsak környezetvédelmi kérdések merültek fel, hanem 
egy Tarában található fontos örökségvédelmi terület megóvásának problémája is.

Franciaországban a petíciók benyújtói évek óta kitartóan harcolnak a „Conseil Général du 
Loiret” arra irányuló javaslatai ellen, hogy néhány további hidat emeljenek a Loire folyón, 
Orléans városától a folyó felső és alsó szakaszán egyaránt1. A Mardiénál javasolt híd 
tekinthető a legvitatottabb kérdésnek, mivel a terület – amely az UNESCO világörökség, 
valamint az EU Natura 2000 hálózatának része – egyedi jellemvonásokkal rendelkezik. Több 

                                               
1 Lásd mindenekelőtt a 0037/2005., 1282/2007., 0883/2005., 0914/2007. számú és egyéb petíciókat, amelyeket a 
bizottság 2007-ben vagy később vizsgált; lásd mindenekelőtt a Marcin Libicki, Luciana Sbarbati és Margrete 
Auken által készített, a térségben tett tényfeltáró látogatásról szóló, 2007. októberi jelentést (PE 398.337.)
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veszélyeztetett madárfajnak – ideértve a halászsast is – és különféle ritka növényeknek ad 
otthont. Emellett a folyópart gyakori látogatói a hódok, a part menti területet pedig – amely 
ártér és vizes élőhely – több vízimadárfaj népesíti be. A „Grenelle of the Environment”
vitafórumon előirányzott tevékenységek ellenére a francia kormány mindezidáig szótlan 
maradt. Ugyanakkor jelenleg folyik egy környezeti hatásvizsgálat elvégzése.

Lengyelországban Európa utolsó őserdejét – az utolsó néhány fennmaradt európai bölény 
otthonát – Bialystoc és Augustow közelében csak a legvégső pillanatban sikerült megmenteni 
a Petíciós Bizottság – amely tényfeltáró látogatást szervezett a térségbe – és mindenekelőtt a 
Bizottság együttes fellépésének eredményeként, amely utóbbi közbenjárására az Európai 
Bíróság rendelkezést adott ki, és megakadályozta egy via Baltica vonatkozású, transzeurópai 
hálózatra irányuló projekt megvalósítását1. Ily módon, a sikerrel járt petíció révén sikerült 
megőrizni a Rospuda-völgy területi épségét. Ezt követően egy alternatív nyomvonalról 
született megállapodás, amikor a lengyel hatóságokat kötelezték eredeti terveik módosítására.

2007-ben a környezetvédelmi vonatkozású petíciók hozzávetőlegesen egyharmada 
Spanyolországból érkezett. A Földközi-tenger part menti térségein felül, ahol a kiterjedt 
városfejlesztési projektek nyomán a biológiai sokféleség gyakran háttérbe szorul – amivel 
kapcsolatban az Európai Parlament az Auken-jelentésben ismertette véleményét –, egyes 
beérkezett petíciók a környezetvédelmi irányelvekben foglalt célkitűzések kismértékű 
tiszteletben tartásával foglalkoznak. Tenerife esetében például úgy tűnik, hogy a hatóságok 
figyelmen kívül hagyták az élőhelyvédelmi irányelvet, amikor úgy határoztak, hogy új 
infrastrukturális fejlesztést hajtanak végre, több közösségi jelentőségű területet is átszelve. A 
projekt halmozott hatásairól a jelek szerint nem vettek tudomást. A leoni Villablinában 
megvalósuló külszíni bányászat szintén komoly károkat okozott a sérülékeny 
ökoszisztémában, amelynek az uniós környezetvédelmi irányelvek alapján védettséget kellett 
volna élveznie.

A Duna folyó medencéje és deltavidéke további fontos témaként jelentkezik a 
Magyarországról, Ausztriából és természetesen Romániából érkező petíciókban2. 
Magyarországon a sajóládi erdő indult pusztulásnak, jóllehet az Aggteleki Nemzeti Park 
legnagyobb kiterjedésű keményfás ligeterdője és gazdag növényvilág forrása. Ennek 
eredményeként számos állatfaj is eltűnt a térségből. A Bécs és Pozsony közötti szakaszon élő 
helyi lakosok szintén erős bírálattal illették a Dunán a transzeurópai vízi hálózatok igényeinek 
kiszolgálása érdekében végrehajtandó változtatásokat, a tervezett munkálatok ugyanis 
kihatnának a felszín alatti vizekre, az ivóvízkészletekre, valamint a part menti erdők és vizes 
élőhelyek területének csökkenése révén fokoznák az árvízkockázatot. Ezen konkrét példa 
esetében a Bizottság tulajdonképpen nem talált hibát a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv alkalmazásában, mivel a jelek szerint minden eljárást tiszteletben tartottak, a projekt 
mégis meglehetősen kedvezőtlenül hatott a biológiai sokféleségre, ami értelemszerűen 
további kérdéseket vet fel. 

Romániából az „Eco Pontica” alapítvány ismertette aggályait a Petíciós Bizottsággal, a 
                                               
1 Lásd a június 11–14-én, Thijs Berman vezetésével, valamint David Hammerstein és Martin Callanan 
részvételével Lengyelországban tett tényfeltáró látogatásról szóló jelentést. (PE376.717.)
2 A Magyarországról érkezett 1328/2007., a Romániából érkezett 0111/2008. és az Ausztriából érkezett 
0419/2008. számú petíciók mind a biológiai sokféleség védelmének különböző szempontjaival foglalkoznak az 
említett térségben.
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dobrogeai térséget érintő infrastrukturális projektekkel, nevezetesen az új kőbányákkal és 
szélerőműparkokkal összefüggésben. 

A bizottsághoz Romániából és Bulgáriából is érkeztek megkeresések, amelyekben a petíció 
benyújtói úgy vélik, hogy saját hatóságaik figyelmen kívül hagyják az uniós jogszabályokban 
foglalt célkitűzéseket, amelyek a Fekete-tenger part menti térségeiben, valamint Rila és 
Rhodope némely hegyvidéki területein élő fajok és a biológiai sokféleség védelméhez 
kapcsolódnak1. Mindannyian tiltakoznak a megítélésük szerint a nemzeti és regionális 
hatóságok arra irányuló hajlandóságának hiánya ellen, hogy elismerjék a 92/43/EGK 
élőhelyvédelmi irányelv fontosságát. 

Bulgária valóban igen nagyszámú, konkrét problémát vet fel, ideértve a Kaliakra part menti 
térség védelmét érintő hiányosságokat, valamint azt is, hogy környezeti hatásvizsgálat nélkül 
engedélyezett jelentős infrastrukturális és idegenforgalmi fejlesztéseket; továbbá nem 
biztosította Emine-Irakli és Strandzha – szintén a Fekete-tenger partvidékén húzódó két 
terület – védelmét, a Bizottság pedig tőle igen szokatlan módon megerősítette a petíció 
benyújtóinak álláspontját, miszerint a fokozottan védett területek számára biztosított 
megfelelő védelem terén is problémák merültek fel, amikor városfejlesztéssel, 
idegenforgalommal vagy szélerőművekkel kapcsolatos fejlesztésekre irányuló terveket és 
projekteket engedélyeztek. 

A „White Horse Alliance” elnevezésű szervezet hasonló hiányosságokat tárt fel az Egyesült 
Királyságban egy nagyléptékű infrastrukturális projektet illetően, míg Walesben a „Betws 
Mountain Preservation Group” természetvédelmi csoport tiltakozik a hatóságok arra irányuló 
hajlandóságának általános hiánya ellen, hogy alkalmazzák az élőhelyvédelmi irányelvet 
térségükben2.

Magyarázat

A biológiai sokféleség európai védelmének egyik igen fontos szempontja nem csak az uniós 
jogszabályok megfelelő, nemzeti szintű végrehajtása, hanem az országok közötti hatékonyabb 
határokon átnyúló együttműködés szükségessége is. Az olyan nagy kiterjedésű térségekre 
vonatkozóan, mint a Duna vagy a Balti-tenger, sokkal világosabb stratégiák kidolgozására van 
szükség, mindazon érintett országok bevonásával, ahol a biológiai sokféleség megőrzése 
érdekében elengedhetetlen az összehangolt stratégia.

Tekintve, hogy számos Natura 2000 védett területet közvetlenül vagy közvetetten érint a 
szennyezés, valamint hogy a természetet Európán kívüli tényezők is károsítják, hangsúlyozni 
kell annak szükségességét, hogy az említett európai eszközök által alkalmazott megközelítést 
a szomszédokra és az EU partnereire is kiterjesszék.   

Következésképpen a petíciók benyújtói példaként több száz olyan helyzetet ismertetnek, 
amelyekben központi szerepet kap a biológiai sokféleség csökkenése, és amelyekkel 

                                               
1 Lásd mindenekelőtt a 0997/2007., 1062/2008., 1534/2008. számú petíciókat, amelyeket még nem zártak le, 
várva a hatóságoktól érkező kiegészítő tájékoztatást. A Bizottság az 1299/2007. és az 1494/2007. számú petíciók 
alapján jogsértési eljárást indított.
2 Lásd a 0777/2009., illetve a 0933/2008. számú petíciókat.



PE438.284v02-00 8/9 DT\806215HU.doc

HU

összefüggésben úgy érzik, hogy a hatóságok nem teljesítik az annak megóvására és védelmére 
tett kötelezettségvállalásaikat. A helyzet jelenlegi állása szerint a bizonyítás terhe általában a 
petíció benyújtóira hárul, akik nem minden esetben környezetvédelmi jogászok vagy a 
biológiai tudományok szakértői. Sokkal inkább helyi közösségek képviselői, akik felismerték 
a helyi környezetüket fenyegető veszélyeket, és tenni akarnak valamit, mielőtt még túl késő. 
Gyakran aztán mérhetetlenül csalódottak, amikor kiderül, hogy az uniós irányelvek 
végrehajtásának elmulasztásából adódóan nem valósul meg a környezet megfelelő szintű 
védelme. Ami az EU környezetvédelem iránti elkötelezettségét illeti, annak mértéke jócskán 
elmarad a polgárokban kialakított elképzelésektől. 

Az a magyarázat sem szolgál számukra megnyugtatásul, hogy az uniós irányelvek 
természetesen az EU intézményei és a tagállamok között létrejött kompromisszumok 
eredményei, és mire az irányelveket a nemzeti jogrendbe átültetik, azok újabb elemekkel 
bővülhetnek annak érdekében, hogy tovább csökkenjen a közösségi jog szigorú 
alkalmazásának kockázata. A tagállamok azzal is tisztában vannak, hogy milyen nehéz a 
Bizottság számára sikerre vinni a Lisszaboni Szerződés 257. cikke szerinti jogsértési 
eljárásokat. (korábbi 226. cikk)

A Petíciós Bizottság tagjai tisztában vannak azzal, hogy a Bizottság gyakran mennyire 
vonakodik attól, hogy bírálóan nyilatkozzon egy tagállam (illetve a nemzeti vagy regionális 
hatóságok védelmét élvező magánfejlesztő) abbéli szándékáról, hogy veszélyeztesse egy 
védett terület épségét, „amíg a hatóságok meg nem hozzák végleges határozatukat”, ekkor 
viszont legtöbbször már túl késő. Az esetek többségében úgy tűnik, mintha az 
elővigyázatosság elve nem is létezne.

Ezért aktívan meg kell akadályoznunk a közösségi jog megsértését azáltal, hogy növeljük az 
elővigyázatosság elvének fontosságát és jelentőségét, ugyanis számos bizottsági tisztviselő 
nem ismeri el az említett elv fontosságát, amikor kérdéseket intéznek hozzájuk uniós 
polgárok, akik szeretnék felhívni az intézmények figyelmét az elv megsértésének veszélyére 
vagy annak megtagadására a tagállamok részéről, sőt a Bizottságot is értesítik, nevezetesen a 
nagy infrastrukturális projektekkel összefüggésben. 

A tagállamok mindig jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy válaszoljanak, vagy inkább 
késleltessék válaszukat annak érdekében, hogy megtalálják a védelmüket szolgáló megfelelő 
kifogást. Néha ezt épp a jogszabályok kétértelműsége teszi lehetővé. A tagállamok csupán 
igen ritka esetben hajlandóak bevallani, hogy valami nincs rendben, és általában arra 
törekednek, hogy igazolják az új infrastruktúrára irányuló intézkedéseiket és pénzügyi 
kötelezettségvállalásaikat, mivel az ágazat és a szakértői tanácsok nekik kedveznek. Sokan 
közülük rendre megpróbálják késleltetni a dolgokat mindaddig, amíg túl késő nem lesz ahhoz, 
hogy lépéseket tegyenek a biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozására, és az sem 
szokatlan, hogy egyes petíciók lezárása – következtetés hiányában – évekig elhúzódik, 
gyakran azáltal, hogy a tájékoztatás iránti kérelmeknek a tagállamok részleges válaszokkal 
tesznek eleget.

Az Európai Bizottság és a tagállamok válaszadásának határidejét egyértelműen meg kell 
határozni.

Dióhéjban tehát, visszakanyarodva e rövid dokumentum elejéhez, az Európai 
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Környezetvédelmi Ügynökség megállapításai senkit sem érnek meglepetésként. A 
környezetvédelem nem bír olyan politikai jelentőséggel – az ennek ellenkezőjéről tanúskodó 
hivatalos nyilatkozatok dacára, sőt a kormányok és vezető politikusok által tett számos 
politikai kötelezettségvállalás ellenére sem –, amellyel rendelkeznie kellene ahhoz, hogy 
bármi esély is maradjon a hanyatló tendencia visszafordítására. Mindehhez több kell politikai 
nyilatkozatoknál, és lényegesen több a jelenleg hatályos uniós irányelveknél – bármilyen jó 
szándékúak is legyenek azok –, annak biztosítása érdekében, hogy Európa természeti 
erőforrásai és a vadvilág védett élőhelyei a jövőben is fennmaradjanak. Politikai szempontból 
kifejezetten fontos, hogy figyelembe vegyük a biológiai sokféleség védelme és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem közötti szoros összefüggést (amint azt a G8-ak által 
elfogadott „Carta de Siracusa” és a 2009. áprilisi athéni konferencia is hangsúlyozta), 
valamint hogy az egyes felek politikai szerepvállalásait összekapcsoljuk a biológiai 
sokféleség csökkenésének feltartóztatására irányuló hatékony intézkedésekkel.

Rövid távon el kell végezni a jelenleg hatályos környezetvédelmi jogszabályok sokkal 
alaposabb hatásvizsgálatát, kezdve a KHV, az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi 
irányelvekkel, valamint új és szigorúbb iránymutatásokat kell javasolni annak biztosítása 
érdekében, hogy megvalósuljon az említett irányelvek megfelelő végrehajtása a Parlament 
saját illetékes bizottságának ajánlásai alapján, amely bizottsággal a Petíciós Bizottság kész 
együttműködni annak elérése érdekében, hogy a polgárokat foglalkoztató kérdések fokozottan 
megjelenjenek a jövőbeni környezetvédelmi fellépésekben.

A jelenlegi prioritás a meglévő uniós jogszabályok teljes körű és eredményes végrehajtása! 
Jóllehet néhány szempont tökéletesítésre szorul – amint azt láttuk –, alapvető fontosságú, 
hogy a jogszabályok betartatására és hatékony felügyeletére összpontosítsunk. A Bizottság 
részéről gyorsabb és határozottabb fellépésre van szükség, és világosabb határidők 
kijelölésére önmaga számára, amikor egy tagállam elmulasztja az uniós jog végrehajtását, 
majd pedig tétlenül nézi a környezet állapotának romlását és a biológiai sokféleség 
csökkenését. A Parlament soha nem látott éberséggel felügyeli majd mindezt. Nagyra törő 
célkitűzésre van szükségünk és számon kérhető kötelezettségvállalásokra. 

Az EU és a tagállamok nem tudták sikerre vinni a biológiai sokféleségről szóló első 
cselekvési tervet: nem engedhetjük, hogy mindez a második esetében is megismétlődjön.


