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Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, kaip už 
teisėkūros veiklą atsakingas komitetas, šiuo metu rengia pranešimą dėl ES teisės aktų, 
patvirtintų siekiant bendro tikslo užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą, įgyvendinimo. Šis 
pranešimas susijęs su daugeliu svarbių ES direktyvų. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komiteto bei Europos Komisijos nuomone, ES veiksmų plano, pagal kurį buvo 
numatyta sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 m., tikslas nebuvo pasiektas. Iki 
šiol nepateikta pasiūlymų ištaisyti šią nesėkmę.

Peticijų komitetas, kuris raginamas nagrinėti svarbias ir vis dažniau biologinės įvairovės 
klausimais iš visų valstybių narių pateikiamas peticijas, neturi teisės parengti bendro 
sprendimo šiuo klausimu, bet vis dėlto tikrai gali tinkamai apibendrinti piliečių, kurie pateikė 
Parlamentui su biologinės įvairovės klausimais susijusias peticijas, nuomones, o, 
svarstydamas tokias peticijas, yra pakankamai kompetentingas nurodyti konkrečias sritis, 
kuriose ES teisės aktai nepatenkino (dažnai visiškai) Europos piliečių ir vietos bendruomenių 
lūkesčių.

Komitetas su susidomėjimu atkreipė dėmesį į Europos aplinkos agentūros 2009 m. 
paskelbtame pranešime „Pažanga siekiant 2010 m. Europos biologinės įvairovės tikslo“ 
nustatytus faktus, ir visiškai pripažįsta pateiktą nuomonę, kurioje pažymima, kad neturėtume 
„sutelkti visų savo pastangų į biologinės įvairovės atokioje teritorijoje išsaugojimą, bet 
prarasti gamtos įvairovę visur kitur“. Taigi jame numatoma laikytis visa apimančio požiūrio į 
problemą, kuri atspindi tai, apie ką daug ES piliečių patys praneša Parlamentui, jeigu 
apibendrintume kelis šimtus susijusių peticijų. 

Agentūra taip pat pažymi, kad „padaryta pažanga saugant buveines ir teritorijas, kurios 
įtrauktos į „Natura 2000“ tinklą, šiuo metu apimantį 17 proc. ES teritorijos“, ir priduria, kad 
nepaisant to, 40–85 proc. Europos svarbos buveinių ir 40–70 proc. rūšių, kurių apsauga svarbi 
Europos bendrijai, apsaugos būklė yra netinkama. Europos aplinkos agentūrai, viena vertus, 
teikia vilties ES valstybių narių įsipareigojimai įgyvendinti ES gamtos direktyvas, kita vertus, 
ji toliau prieštarauja šiam požiūriui pareikšdama, kad „nurodytų rūšių ir buveinių, saugomų 
pagal ES Buveinių direktyvą, apsaugos būklė kelia susirūpinimą“. Peticijų komitetas 
pasirengęs pritarti pastarajam teiginiui, bet negali patvirtinti pirmojo. 

Daugelyje gautų peticijų nurodoma, kad nemažai valstybių narių, visų pirma vietos ir regionų 
valdžios institucijos, nepaiso minėtų trijų pagrindinių direktyvų esminių tikslų ir daugelio 
konkrečių nuostatų, ir toks nepaisymas gali būti biologinės įvairovės nykimą lemiantis 
veiksnys. Tai savo ruožtu daro žalą ES aplinkosaugos teisės aktų, kuriems piliečiai teikia 
didelę reikšmę, patikimumui ir didina piliečių nusivylimą, verčiantį juos abejoti ES 
aplinkosaugos darbotvarkės realumu. 

Iš tikrųjų iš daugelio peticijų matyti, kad susiklosčius kritinėms aplinkybėms institucijos, 
nepaisydamos atsargumo ir proporcingumo principų, visada teikia pirmenybę dažnai 
siauriems ekonominiams prioritetams, o ne aplinkosaugos argumentams, ypač tuomet, kai 
dalyvauja finansiškai stiprios lobistų ar interesų grupės, o taip paprastai ir būna didelių 
infrastruktūros ir urbanizacijos projektų atveju.

Komitetas ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamų Komisijos, t. y. jos specialiųjų 
tarnybų, pastangų siekiant užkirsti kelią tam, ką, Komiteto nuomone, reikėtų vadinti ES 



DT\806215LT.doc 3/8 PE438.284v02-00

LT

aplinkos direktyvų nesilaikymu; be to, jis dažnai apgailestavo, pvz., dėl to, kad Komisija 
pernelyg dažnai priima už gryną pinigą nacionalinių valdžios institucijų atsakymus į 
prašymus pateikti su peticijomis susijusią informaciją. 

Tai nėra nei atskirų tarnybų kaltė, nei pareigūnų asmeninio pasiryžimo vykdyti savo užduotis 
kritika; kartu tai, kad Komisija tik itin retai tikrai tiria klausimus vietoje, neabejotinai 
neleidžia tarnyboms parengti išsamių ir objektyvių nuomonių dėl peticijų turinio, kurią 
Komitetas joms perdavė parengtiniam tyrimui. 

Kita vertus, Peticijų komitetas organizuoja tiriamuosius vizitus ir jo nariai dažnai yra 
asmeniškai susipažinę su problemomis ir susijusiomis teritorijomis, bet jų nuomonėms ne 
visada teikiama reikšmės vertinant aplinkos ministerijų arba nuolatinių atstovybių Briuselyje 
oficialius atsakymus. Tokiomis aplinkybėmis dažnai sunku siekti sėkmingų rezultatų dėl 
pagrįstų peticijų, kuriose atkreipiamas dėmesys į tinklo „Natura 2000“ teritorijos pažeidimą 
arba Paukščių direktyvos pažeidimą.

PAV direktyvos – iš esmės procedūras nustatančios direktyvos faktinis poveikis trapios 
ekosistemos teritorijoms labai menkas. Be to, ji tikrai nepritaikyta  jos pagrindiniam 
uždaviniui įvykdyti, t. y. užtikrinti, kad gamtinė aplinka – taip pat ir istorinis arba 
architektūros paveldas – būtų tinkamai apsaugoti.

 Neaišku, kada Komisija gali įsikišti, kad būtų išvengta žalos aplinkai. 
 Tai, kad projekto užsakovas pats atsakingas už projekto, kuriuo jis tiesiogiai 

finansiškai ar politiškai suinteresuotas, poveikio aplinkai vertinimą, yra nelogiška. Šią 
direktyvą būtų galima sustiprinti, pvz., sukuriant akreditavimo sistemą, pagal kurią 
teisę atlikti PAV turėtų nepriklausomi ekspertai. 

Ši direktyva turi būti sugriežtinta; siūloma, kad Aplinkos apsaugos komitetas pateiktų 
pranešimą dėl teisės akto iniciatyvos. 

Įgyvendinant teisės aktus neabejotinai kyla didelių sunkumų.

  Kartais itin vėluojama kurti tinklus.
  Palyginti mažai tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdoma gerai, o teritorijos valdymui 

paprastai skiriama nepakankamai investicijų, todėl reikia toliau tobulinti valdymo 
planus. 

 Poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos vertinimo kokybė biologinės 
įvairovės atžvilgiu retai būna patenkinama. 

Išorės tyrimas

Matydamas, kad daugėja peticijų, susijusių su Buveinių direktyva, Peticijų komitetas pradėjo 
išorės tyrimą, kurio metu buvo išsamiai tiriami šios direktyvos, visų pirma jos 6 straipsnio 
(tikriausiai labiausiai ginčytino)1, taikymo keliose valstybėse narėse trūkumai. 

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos, ypač jos 6 straipsnio, įgyvendinimas valstybėse narėse. Tyrimą atliko Milieu Ltd / Nicolas de Sadeleer 
et al. C teminio skyriaus – Vidaus politikos generalinio direktorato užsakymu. Pateiktas ir apsvarstytas Peticijų 
komitete 2009 m. spalio mėn. Į jį įtraukti nacionaliniai projektų vertinimai (BE, FR, DE, PL, ES, SW, RO ir JK). 
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Tyrimų išvadose ir rekomendacijose atsižvelgiama į teorinius svarstymus, susijusius teisės 
aktus bei direktyvas ir Europos bei nacionalinių teismų praktiką. Į daugelį išvadų ypač vertėtų 
atkreipti dėmesį šiame darbo dokumente, tarp jų ir į šias: 

 dėl vilkinimo steigiant teritorijas, kurios turi ypatingą reikšmę biologinei įvairovei ir 
todėl joms būtinas ypatingas dėmesys, nebuvo sukurtos apsaugos priemonės ir 
smarkiai ėmė nykti biologinė įvairovė; 

 6 straipsnyje reikalaujama atlikti atitinkamus poveikio vertinimus, jei projektas galėtų 
daryti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai, bet daugeliu atvejų jie atliekami 
per vėlai arba visai neatliekami ir neįvertinamos nei alternatyvos, bei bendras daugelio 
projektų poveikis; 

 jeigu PAV tyrimai atliekami, jiems dažnai trūksta mokslinio objektyvumo, nes juos 
atlieka patys projektų vykdytojai, o ne gamtosaugos specialistai, taigi turėtų būti 
užtikrinta PAV nepriklausomumas; 

 kompensacinės priemonės paprastai nepakankamos, o valdžios institucijos jų 
sistemingai netikrina, be to, jos labai retai įgyvendinamos iki užbaigiami darbai, kaip 
turėtų būti, o paskui dažniausiai būna per vėlu! 

 Nacionalinės institucijos tinkamai nesuderina arba neįvertina interesų (ekonominių / 
aplinkosaugos / susijusios vietos bendruomenės) ir nėra įpareigotos skelbti savo 
sprendimų priežasčių ir paaiškinti, kodėl ir kada prašoma taikyti nuo 6 straipsnio 
nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą; 

 Esama nemažai pavyzdžių, kai nacionalinės valdžios institucijos nesikreipia į Europos 
Komisiją, kad ji pateiktų savo nuomonę, net jei to reikalaujama pagal šią direktyvą. 

Nereikėtų pamiršti, kad tyrimas susijęs tik su vienu Buveinių direktyvos aspektu, bet, 
nepaisant to, jo išvadose patvirtinama Peticijų komiteto per ankstesnę kadenciją parengta 
nuomonė ir pateikiama tolesnė objektyvi analizė, kuri, tikėkimės, bus vertinga kolegoms 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete. Be abejo, neužkertamas kelias 
tolesniam tyrimui ir į tai jau buvo atsižvelgta Peticijų komiteto svarstymuose. 

Gautos peticijos 

Peticijų pateikėjai, bent jau pastaruosius trejus metus, peticijose dažniausia kelia aplinkos, jos 
apsaugos ir išsaugojimo klausimus. 2008 m. pateikta 309 tokios peticijos, jos sudaro 12,7 % 
visų priimtinų peticijų. 

Vis dėlto beveik visuose komiteto posėdžiuose nariai nagrinėja peticijas, kuriose beveik 
visada keliami su aplinkos problemomis, keliančiomis nerimą Europos piliečiams, susiję 
klausimai. Toliau pateikiami tipiški pavyzdžiai.

Kilus rimtam nerimui dėl Baltijos regiono aplinkos, Komitetas pirmiausia surengė viešąjį 
klausymą, o paskui, remdamasis iš Lenkijos ir visų pirma iš Lietuvos gautomis peticijomis, 
parengė išsamų pranešimą dėl siūlomo Baltijos jūros dujotiekio „Nordstream“ poveikio. 
2008 m. sausio mėn. vykusiame viešajame klausyme dalyvavo du Komisijos nariai 
A. Piebalgs ir S. Dimas ir informavo narius apie Komisijai rūpestį keliančius klausimus. Po 
klausymo didele balsų dauguma priimtas pranešimas, į kurį įtrauktos Užsienio reikalų 
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komiteto ir Pramonės, energetikos ir mokslinių tyrimų komiteto nuomonės. Šiame pranešime 
kaip prioritetas nurodoma būtinybė išsaugoti labai trapią seklios Baltijos jūros aplinką, kuriai 
jau kelis dešimtmečiais kyla grėsmė dėl aplaidumo ir taršos. 

Airijai taip pat buvo skirta daug dėmesio Komiteto diskusijose, kuriose buvo plačiai 
svarstomi rūpestį keliantys klausimai dėl siūlomos sąvartynų virš svarbių vandeningųjų 
sluoksnių plėtros, pirmiausia organizacijos „Nevitt Lusk Action Group“, kuriai kelia abejonių 
Vandens pagrindų direktyvos nuostatos, peticija. Komitetas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl 
trasos, kurią Airijos nacionalinė kelių agentūra (angl. Irish National Roads Agency) pasirinko 
greitkeliui M3 tiesti. Šis susirūpinimas susijęs ne tik su aplinkosaugos klausimais, bet ir su 
svarbios paveldo teritorijos Taroje išsaugojimo problema. 

Prancūzijoje peticijų pateikėjai keletą metų atkakliai protestavo prieš Conseil général du 
Loiret pasiūlymus statyti papildomus tiltus per Luarą, aukštyn ir žemyn upe nuo Orleano1.
Tiltas, siūlomas Mardié, yra labiausiai ginčytinas, nes dėl unikalių savybių ši teritorija 
įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą, taip pat į ES tinklą „Natura 2000“. Joje 
gyvena nykstančių rūšių paukščiai, įskaitant erelį žuvininką, ir auga įvairūs reti augalai. Upės 
pakrantėse taip pat dažni  bebrai, o upės salpoje ir šlapynėje gausu įvairių rūšių vandens 
paukščių . Prancūzijos vyriausybė, nepaisant forume „Grenelle of the Environment“ prisiimtų 
įsipareigojimų, iki šiol nereagavo. Vis dėlto poveikio aplinkai vertinimas dažnai atliekamas.

Lenkijoje paskutinis pirmykštis miškas netoli Bialystoko ir Augustavo, kuriame gyvena 
paskutiniai keli išlikę Europos stumbrai, buvo išsaugotas tik po to, kai iškilus didžiausiam 
pavojui bendrų veiksmų ėmėsi Peticijų komitetas, kuris organizavo tiriamąją išvyką į vietą, ir 
pirmiausia Komisija, kuriai pavyko pasiekti Europos Teisingumo Teismo draudimą tęsti 
transeuropinio tinklo projekto „Via Baltica“ įgyvendinimą2. Ši sėkminga peticija padėjo 
apsaugoti ir Rospudos slėnio vientisumą. Privertus Lenkijos valdžios institucijas pakeisti savo 
pirminius planus buvo sutarta dėl alternatyvaus maršruto. 

2007 m. maždaug trečdalis peticijų dėl aplinkos buvo gautos iš Ispanijos. Be peticijų, 
susijusių su Viduržemio jūros pakrantės regionais, kuriuose biologinei įvairovei dažnai 
teikiama mažiau reikšmės nei stambiems miestų plėtros projektams, dėl kurių Europos 
Parlamentas išdėstė savo nuomonę M. Auken pranešime, gauta ir kitų peticijų, kuriose 
atkreipiamas dėmesys į nepakankamą Aplinkos apsaugos direktyvose nustatytų tikslų 
laikymąsi. Pvz., Tenerifėje valdžios institucijos, nusprendusios kurti naują infrastruktūrą, 
kertančią kelias Bendrijos svarbos teritorijas, atrodo, nepaisė Buveinių direktyvos. Taip pat, 
atrodo, buvo neatsižvelgta į bendrą projekto poveikį. Atviros kasyklos eksploatavimas 
Viljabline (Leonas) taip pat padarė didelės žalos trapiai ekosistemai, kuri turėjo būti saugoma 
pagal ES aplinkosaugos direktyvas.

Peticijų pateikėjams iš Vengrijos, Austrijos ir, žinoma, Rumunijos nerimą keliantis objektas –

                                               
1Žr. visų pirma peticijas Nr. 0037–05, Nr. 1282–07, Nr. 883–05, Nr. 914–07 ir kt., kurias 2007 m. ir vėliau 
nagrinėjo Komitetas; žr. visų pirma pranešimą dėl tiriamojo vizito į regioną, kurį 2007 m. spalio mėn. pateikė 
Marcin Libicki, Luciana Sbarbati ir Margrete Auken (PE 398,337.). 
2 Žr. Pranešimą dėl birželio 11–14 d. tiriamojo vizito į Lenkiją i, kuriam vadovavo Thijs Berman, David 
Hammerstein ir Martin Callanan.(PE376.717). 
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Dunojaus upės baseinas ir delta1. Vengrijoje buvo nuniokotos Sajolad miškingos vietovės, 
nors tai buvo didžiausi kietmedžio paupiniai miškai Agteleko nacionaliniame parke, gausūs 
turtingos floros. Dėl to taip pat išnyko daug gyvūnų rūšių. Dunojaus pakeitimo projektus 
pritaikant prie transeuropinių vandens tinklų poreikių taip pat griežtai kritikavo peticijų 
pateikėjai iš vietovių tarp Vienos ir Bratislavos, kuriose įgyvendinant planuojamus darbus bus 
daromas poveikis gruntiniam vandeniui, geriamojo vandens tiekimui, o dėl prarastų pakrančių 
miškų ir šlapynių padidės potvynių pavojus. Šiuo atveju Komisija, kad ir kaip keista, 
nenustatė Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos taikymo pažeidimo, nes, matyt, laikytasi 
visų procedūrų, tačiau projektas vis dėto padarė nemažą neigiamą poveikį biologinei 
įvairovei, o tai akivaizdžiai kyla abejonių. 

Rumunijos organizacija „Eco Pontica Foundation“ išsakė Peticijų komitetui savo 
susirūpinimą dėl infrastruktūros projektų Dobrudžos regione, pirmiausia dėl naujų karjerų ir 
vėjo jėgainių.

Peticijų pateikėjai iš Rumunijos ir Bulgarijos taip pat kreipėsi į komitetą dėl to, kad, jų 
nuomone, šių šalių valdžios institucijos nepaiso ES teisės aktų dėl rūšių apsaugos bei 
biologinės įvairovės tikslų Juodosios jūros pakrančių teritorijose ir Rilos ir Rhodopo kalnų 
regionuose2. Jie visi protestuoja prieš, jų supratimu, nacionalinių arba regioninių valdžios 
institucijų nenorą pripažinti Buveinių direktyvos 92/43/EB svarbą. 

Iš tikrųjų Bulgarijoje, regis, kyla labai daug konkrečių problemų, susijusių, be kita ko, su 
Kaliakros pakrantės teritorijos apsaugos trūkumais ir svarbios infrastruktūros bei turizmo 
plėtros leidimų išdavimu neatlikus poveikio aplinkai vertinimo; nesugebėjimu apsaugoti 
Eminės–Irakli ir Strandžos regionų, taip pat regionų prie Juodosios jūros. Nors tai pasitaiko 
labai retai, Komisija patvirtino peticijos pateikėjų nuomonę, kad Bulgarijoje išduodant 
leidimus įgyvendinti planus ir projektus, susijusius su urbanizacijos, turizmo ir vėjo jėgainių 
plėtra, kyla problemų siekiant užtikrinti pakankamą specialių saugomų teritorijų apsaugą. 

Jungtinės Karalystės organizacija „White Horse Alliance“ nurodo panašius su stambiu 
infrastruktūros projektu susijusius trūkumus, o grupė „Betws Mountain Preservation“
protestuoja prieš visuotinį valdžios institucijų nenorą taikyti Buveinių direktyvą savo 
regione3.

Komentaras

Vienas labai svarbių biologinės įvairovės apsaugos Europoje aspektų yra ne tik tinkamas ES 
teisės aktų įgyvendinimas nacionaliniu lygiu, bet ir veiksmingesnio šalių tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būtinybė. Turi būti parengtos daug aiškesnės didelių regionų, pvz., 
Dunojaus ir Baltijos jūros, strategijos, apimančios visas susijusias šalis, kurioms siekiant 
išsaugoti biologinę įvairovę būtina bendra strategija. 

                                               
1 Peticijos Nr. 1328–07 iš Vengrijos, Nr. 0111–08 iš Rumunijos ir Nr. 0419–08 iš Austrijos susijusios su įvairiais 
biologinės įvairovės apsaugos šiame regione aspektais.
2 Žr. visų pirma peticijas Nr. 0997–07, Nr. 1062–08, Nr. 1534–08, kurios nebaigtos nagrinėti, nes laukiama 
tolesnės informacijos i š  valdžios institucijų. Komisija remdamasi peticijomis Nr. 1299–07 ir Nr. 1494–07 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras. 
3 Žr. peticijas Nr. 0777–09 ir Nr. 0933–08.
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Atsižvelgiant į tai, kad tinklo „Natura 2000“ saugomoms teritorijoms tarša daro tiesioginį ar 
netiesioginį poveikį ir tai, kad žala gamtai daroma ir dėl veiklos už Europos ribų, pabrėžtina, 
kad būtinos šios europinės priemonės siekiant išplėsti jų taikymą kaimyninėms šalims ir ES 
partneriams. 

Taigi peticijų pateikėjai pateikė šimtus pavyzdžių, apibūdinančių atvejus, kai iškyla 
biologinės įvairovės nykimo problema ir kai, jų nuomone, institucijos nevykdo savo 
įsipareigojimų dėl išsaugojimo ir apsaugos. Esant dabartinei padėčiai dažniausiai įrodinėjimo 
pareiga tenka peticijų pateikėjams, kurie ne visada yra aplinkos apsaugos teisės arba 
biologijos mokslų specialistai. Paprastai tai yra vietos bendruomenių atstovai, įžvelgiantys 
grėsmę vietos kraštovaizdžiui ir norintys ką nors dėl to daryti, kol dar ne per vėlu. Dažniausiai 
jie nusivilia nustatę, kad neužtikrinamas pakankamas aplinkos apsaugos lygis dėl to, kad 
neįgyvendinamos ES direktyvos. Šis lygis toli gražu nesiekia to, kuris peršamas piliečiams, 
priverstiems manyti, kad ES tinkamai sprendžia aplinkos apsaugos problemas. 

Nieko neduoda bandymai juos nuraminti teisinantis, kad, be abejo, ES direktyvos yra ES 
institucijų bei valstybių narių kompromisas ir iki perkeliant direktyvas į nacionalinę teisę gali 
būti įtraukiami papildomi aspektai, kad būtų dar labiau sumažintas privalomo Bendrijos teisės 
taikymo „pavojus“. Be to, valstybės narės žino, kaip sunku Komisijai sėkmingai užbaigti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal Lisabonos sutarties 257 straipsnį. 
(Buvęs 226 straipsnis).

Peticijų komiteto nariai žino, kaip dažnai Komisija nenori daryti jokio svarbaus pareiškimo 
dėl valstybės narės (arba privataus užsakovo, ginamo nacionalinių arba regioninių institucijų) 
ketinimų, galinčių pakenkti saugomai teritorijai, kol „valdžios institucijos nėra priėmusios 
galutinio sprendimo“, o paskui beveik visada būna per vėlu. Atrodo, kad daugeliu atvejų
atsargumo principas netaikomas. 

Todėl turime energingai užkirsti kelią Bendrijos teisės pažeidimams didindami atsargumo 
principo svarbą ir reikšmę, nes, remiantis apklausomis, nemažai Komisijos pareigūnų 
nepripažįsta šio principo svarbos ES piliečiams, kurie įspėja institucijas apie valstybės narės ir 
pačios Komisijos piktnaudžiavimo šia teise arba jos nevykdymo pavojų (visų pirma kai tai 
susiję su stambiais infrastruktūros projektais). 

Valstybės narės visada geriau pasirengusios reaguoti arba verčiau vilkinti savo atsakymą, kol 
ras tinkamų pasiteisinimų apsiginti. Kartais galimybę tam sudaro teisės aktų 
dviprasmiškumas. Tik labai retai jos pasirengusios pripažinti, kad kažkas padaryta 
netinkamai, ir paprastai siekia pateisinti savo veiksmus ir savo finansinius įsipareigojimus 
kurdamos naują infrastruktūrą, nes joms padeda pramonės daroma įtaka ir joms palankūs 
specialistų pranešimai. Daugelis jų nuolat bando vilkinti reikalus, kol būna per vėlu imtis 
priemonių, skirtų užkirsti kelią biologinės įvairovės nykimui, ir nėra nieko neįprasto, kai 
peticijos nebaigiamos nagrinėti kelerius metus, dažniausiai pateikiant neišsamius atsakymus į 
prašomus pateikti informacijos. 

Turėtų būti aiškiai nustatyti Europos Komisijos ir valstybių narių atsakymų pateikimo 
terminai.

Trumpai, grįžtant prie šio trumpo dokumento pradžios, prieštaringi Europos aplinkos 
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agentūros nustatyti faktai nebuvo staigmena. Nepaisant oficialių pareiškimų, kuriuose 
tvirtinama priešingai, nepaisant daugybės vyriausybių ir vadovaujančių politikų politinių 
įsipareigojimų, aplinkos apsaugai neteikiamas politinis prioritetas, koks turėtų būti teikiamas, 
kad būtų kokia nors galimybė pakeisti nykimo tendenciją. Siekiant užtikrinti, kad Europos 
gamtos išteklių ir natūralių buveinių draustiniai būtų išsaugoti ir ateityje, prireiks daugiau, nei
politinių pareiškimų ir dabartinių ES direktyvų, kad ir kokiais gerais ketinimais jos pagrįstos.
Politiniu požiūriu būtina atsižvelgti į tai, kad biologinės įvairovės užtikrinimas glaudžiai 
susijęs su klimato kaita (tai buvo pabrėžta Didžiojo aštuoneto (G-8) aplinkos ministrų 
susitikime priimtoje „Carta de Siracusa“ (Sirakūzų deklaracijoje) ir 2009 m. balandžio mėn. 
įvykusioje Atėnų konferencijoje), ir susieti politinius įsipareigojimus su veiksmingomis 
priemonėmis, kad būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas. 

Artimiausiu metu turi būti atliktas rimtas galiojančių aplinkos apsaugos teisės aktų, pradedant 
PAV, Buveinių ir Paukščių direktyvomis, poveikio vertinimas, ir turėtų būti pateiktos 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. 

Prioritetas turi būti teikiamas visapusiškam ir veiksmingam dabartinių Europos teisės aktų 
įgyvendinimui! Nors supratome, kad tikrai reikalingi tam tikri patobulinimai, būtina sutelkti 
dėmesį į įgyvendinimą ir veiksmingą stebėseną. Komisija privalo greičiau ir ryžtingiau
reaguoti ir nustatyti aiškius terminus, jeigu valstybė narė neįgyvendina ES teisės aktų ir 
sudaro sąlygas blogėti aplinkos būklei bei nykti biologinei įvairovei. Parlamentas vykdys 
priežiūrą dar budriau nei anksčiau. Mums reikalingas ambicingas tikslas ir įsipareigojimai, 
kurie būtų įvykdomi. 

ES ir jos valstybės narės įgyvendino pirmojo biologinės įvairovės veiksmų plano, bet joms 
neturi būti leista sužlugdyti antrojo. 


