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Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego, jako przedmiotowo właściwa komisja legislacyjna, 
przygotowuje obecnie sprawozdanie dotyczące wdrażania prawodawstwa UE przyjętego w 
ogólnym celu zapewnienia ochrony różnorodności biologicznej, które to sprawozdanie 
dotyczy kilku dyrektyw. Komisja ENVI i Komisja Europejska są zdania, że nie udało się 
osiągnąć celu planu działania UE, który zakładał zatrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej do 2010 r. Jak dotąd nie zaproponowano nic, co zaradziłoby tej porażce.

Komisja Petycji, która ma za zadanie rozpatrywać znaczną (i rosnącą) liczbę petycji 
napływających ze wszystkich państw członkowskich, dotyczących różnorodności 
biologicznej, nie jest właściwa do tego, by sformułować ogólny osąd w tej kwestii, może 
jednak doskonale oddać poglądy obywateli, którzy złożyli do Parlamentu petycje dotyczące 
różnorodności biologicznej, a fakt rozpatrywania takich petycji sprawia, że dysponuje 
sporymi kwalifikacjami, aby zasugerować konkretne obszary, w których prawodawstwo UE 
nie spełniło, często w znacznym stopniu, oczekiwań europejskich obywateli i społeczności 
lokalnych. 

Komisja PETI z zainteresowaniem odnotowała ustalenia sprawozdania zatytułowanego 
„Progress towards the European 2010 Bio-diversity target” (Postępy w kierunku osiągnięcia 
europejskiego celu dotyczącego różnorodności biologicznej w 2010 r.”) opublikowanego w 
2009 r. przez Europejską Agencję Środowiska i w pełni szanuje przedstawione w nim 
stanowisko, zgodnie z którym „nie powinniśmy koncentrować wszystkich naszych wysiłków 
na ochronie wysp różnorodności biologicznej, tracąc przyrodę wszędzie indziej”. W związku 
z powyższym przyjęła holistyczne podejście do problemu, odzwierciedlające opinie zgłaszane 
Parlamentowi przez wielu obywateli UE, jeżeli weźmiemy pod uwagę sumę kilkuset petycji 
na przedmiotowy temat.

Agencja zauważa także, że „poczyniono postępy w ochronie siedlisk i obecnie do 17% 
powierzchni gruntów w UE wchodzi w skład sieci Natura 2000” i dodaje, że mimo to 
niewłaściwy stan ochrony dotyczy 40-85% siedlisk i 40-70% gatunków mających znaczenie 
dla Europy. EEA jest z jednej strony zbudowana widocznym zaangażowaniem państw 
członkowskich UE we wdrażanie dyrektyw UE dotyczących przyrody, a z drugiej strony 
formułuje sprzeczną z tym opinię, że „stan ochrony gatunków i siedlisk chronionych zgodnie 
z dyrektywą siedliskową UE budzi obawy”. Komisja Petycji jest skłonna potwierdzić to 
drugie stwierdzenie, ale nie może potwierdzić pierwszego. 

Liczne otrzymane petycje wskazują na to, że wiele państw członkowskich, w szczególności 
władz lokalnych i rządów regionalnych, lekceważy główne cele i wiele szczegółowych 
przepisów trzech najważniejszych dyrektyw wymienionych powyżej, a takie lekceważenie 
może być jednym z czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej. To z kolei 
podważa wiarygodność prawa UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, do którego 
obywatele przywiązują wielką wagę, oraz prowadzi do ich rosnącej frustracji i skłania do 
kwestionowania rzeczywistych zamiarów UE dotyczących środowiska naturalnego. 

Wiele petycji pokazuje, że kiedy przyjdzie co do czego – mimo zasad ostrożności i 
proporcjonalności – władze będą zawsze stawiać swoje niejednokrotnie wąskie priorytety 
gospodarcze ponad kwestiami środowiskowymi, zwłaszcza gdy zaangażowane są potężne 
lobby lub interesy finansowe, co zazwyczaj zachodzi w przypadku dużych przedsięwzięć w 
zakresie infrastruktury lub urbanizacji.
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Komisja PETI wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie brakiem entuzjazmu wyrażanym przez 
Komisję, za pośrednictwem jej wyspecjalizowanych służb, dla ograniczenia tego, co zdaniem 
komisji PETI stanowi brak poszanowania dyrektyw UE dotyczących przyrody, 
niejednokrotnie wyrażała także ubolewanie w związku z faktem, że Komisja np. 
zdecydowanie zbyt często bezkrytycznie przyjmuje odpowiedzi władz krajowych na wnioski 
o udzielenie informacji w związku z petycjami. 

Nie chodzi o przypisanie winy poszczególnym służbom ani krytykę osobistego 
zaangażowania urzędników w przydzielone zadanie; jednocześnie fakt, że Komisja niezwykle 
rzadko prowadzi dochodzenia na miejscu, zdecydowanie uniemożliwia tym służbom 
sformułowanie kompletnych i obiektywnych opinii na temat przedmiotu petycji skierowanych 
do nich przez komisję PETI w celu przeprowadzenia wstępnego postępowania 
wyjaśniającego. 

Komisja Petycji organizuje natomiast wyjazdy rozpoznawcze, a jej członkowie często mają 
wiedzę z pierwszej ręki na temat przedmiotowych kwestii i dziedzin, jednak ich opinie nie 
zawsze są traktowane równoważnie z oficjalnymi odpowiedziami ministerstw środowiska lub 
Stałych Przedstawicielstw w Brukseli. Czynnik ten niejednokrotnie osłabia próby osiągnięcia 
pożądanego skutku w przypadku zasadnych petycji, w których zwrócono uwagę na 
naruszenie obszaru Natura 2000 lub dyrektywy ptasiej.

Jeśli chodzi o dyrektywę OOŚ, to jest ona zasadniczo dyrektywą proceduralną, niezwykle 
słabą w odniesieniu do jej rzeczywistego oddziaływania na obszary z zagrożonym 
ekosystemem oraz z natury rzeczy niedostosowaną do tego, co powinno stanowić jej główne 
zadanie, czyli zagwarantowania ochrony środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa 
historycznego czy architektonicznego. 

 Istnieją niejasności w kwestii tego, kiedy Komisja może interweniować, aby zapobiec 
niszczeniu środowiska naturalnego. 

 Dochodzi do absurdu, jeżeli sam wykonawca przedsięwzięcia jest odpowiedzialny za 
ocenę oddziaływania na środowisko, w przypadku której ma bezpośredni interes 
finansowy lub polityczny. Dyrektywę tę można wzmocnić, np. wprowadzając system 
akredytacji umożliwiający niezależnym ekspertom przeprowadzanie OOŚ.

Wzmocnienie dyrektywy jest konieczne; w tym kontekście można by zaplanować 
sporządzenie przez komisję ENVI sprawozdania legislacyjnego z własnej inicjatywy.

Niewątpliwie istnieją poważne wyzwania związane z jej wdrażaniem:

  Opóźnienia w tworzeniu sieci są niekiedy znaczne. 
  Stosunkowo niewiele obszarów Natura 2000 jest dobrze zarządzanych, a inwestycje 

w zagospodarowanie przestrzenne są ogólnie niewystarczające; w rezultacie 
konieczne jest opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Ocena oddziaływania na środowisko i strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko rzadko mają zadowalającą jakość w odniesieniu do różnorodności 
biologicznej. 

Studium zewnętrzne:
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W obliczu rosnącej liczby petycji dotyczących dyrektywy siedliskowej Komisja Petycji 
zainicjowała studium zewnętrzne, w którym szczegółowo zbadano braki w stosowaniu 
dyrektywy w kilku państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do art. 6, który 
prawdopodobnie jest najbardziej kontrowersyjny.1

Ustalenia i zalecenia wynikające ze studium uwzględniają rozważania teoretyczne, 
odpowiednie przepisy i dyrektywy oraz orzecznictwo europejskie i krajowe. Wiele ustaleń 
szczególnie zasługuje na odnotowanie w niniejszym dokumencie roboczym; obejmują one 
poniższe kwestie:

 Na skutek opóźnienia w wyznaczaniu obszarów mających szczególne znaczenie dla 
różnorodności biologicznej i wymagających w związku z tym szczególnej uwagi nie 
ustanowiono środków ochronnych, a utrata różnorodności biologicznej drastycznie się 
pogłębiła.

 Art. 6 wprowadza wymóg przeprowadzenia odpowiedniej oceny skutków, jeżeli 
przedsięwzięcie może w znaczący sposób oddziaływać na obszar Natura 2000, jednak 
bardzo często oceny te są przeprowadzane zbyt późno lub nie są przeprowadzane 
wcale, nie ocenia się opcji alternatywnych ani łącznych skutków wielu przedsięwzięć.

 Jeżeli przeprowadza się odpowiednią ocenę skutków (AIA), często brakuje jej 
obiektywizmu naukowego, ponieważ została przeprowadzona przez samego 
inwestora, a nie przez specjalistę w zakresie ochrony przyrody - należy 
zagwarantować niezależność AIA.

 Ogólnie brakuje środków kompensujących i nie są one systematycznie weryfikowane 
przez władze publiczne, ponadto bardzo rzadko są wdrażane w odpowiednim czasie, 
czyli przed rozpoczęciem prac – potem niejednokrotnie jest za późno.

 Władze krajowe nie wyważają i nie oceniają odpowiednio zaangażowanych interesów 
(gospodarczych/środowiskowych/dotyczących danej społeczności lokalnej) i nie są 
zobowiązane do ujawnienia powodów swoich decyzji, jeżeli występują o odstępstwo 
od art. 6.

 Istnieje wiele przykładów sytuacji, w których władze krajowe nie zwróciły się o 
opinię do Komisji Europejskiej, mimo że dyrektywa zawiera taki wymóg.

Należy pamiętać, że studium dotyczyło tylko jednego aspektu dyrektywy siedliskowej, jednak 
przedstawione w nim ustalenia potwierdzają opinię sformułowaną w Komisji Petycji w 
poprzedniej kadencji i zawierają dalszą obiektywną analizę, która, mamy nadzieję, okaże się 
przydatna dla posłów z komisji ENVI. Rzecz jasna studium nie wyklucza dalszego 
dochodzenia i jest już uwzględniane w debatach w Komisji Petycji.

Otrzymane petycje

Głównym tematem zainteresowania składających petycję – przynajmniej w ciągu ostatnich 3 

                                               
1 Wdrożenie przez państwa członkowskie dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w szczególności art. 6. Studium wykonane przez 
Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer i wsp. dla Departamentu Tematycznego C - DG IPOL. Przedstawione i poddane 
pod debatę w Komisji Petycji w październiku 2009 r. Obejmuje krajowe oceny przedsięwzięć w następujących 
państwach: BE, FR, DE, PL, ES, SW, RO, UK.
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lat – było środowisko naturalne, jego ochrona i zachowanie. W 2008 r. tego zagadnienia 
dotyczyło 309 petycji, a więc 12,7% wszystkich petycji uznanych za dopuszczalne. 

Jednak niemal na każdym posiedzeniu członkowie komisji PETI rozpatrują petycje, które 
niezmiennie poruszają kwestie związane z problemami budzącymi obawy europejskich 
obywateli. Poniższe przykłady mają za zadanie to zilustrować.

Poważne obawy dotyczące środowiska naturalnego w regionie Bałtyku spowodowały, że 
komisja po raz pierwszy zorganizowała przesłuchanie publiczne, a następnie sporządziła 
szczegółowe sprawozdanie dotyczące oddziaływania planowanego gazociągu bałtyckiego –
Nordstream, w szczególności w oparciu o petycje otrzymane z Polski i Litwy. Komisarze 
Andris Piebalgs i Stavros Dimas byli obecni na przesłuchaniu publicznym w styczniu 2008 r. 
i poinformowali posłów o obawach Komisji, następnie w sprawozdaniu przyjętym dużą 
większością głosów, zawierającym opinie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, nadano priorytet konieczności ochrony bardzo 
kruchego środowiska naturalnego płytkiego Morza Bałtyckiego, które już jest poważnie 
zagrożone z powodu dziesięcioleci zaniedbywania i zanieczyszczania.

Ważnym tematem dyskusji w komisji PETI była Irlandia, w którym to kraju odbyła się 
szeroka debata na temat proponowanej rozbudowy składowisk odpadów nad znaczącymi 
warstwami wodonośnymi, zwłaszcza w odniesieniu do petycji Grupy Działania Nevitt Lusk, 
która zakwestionowała przepisy ramowej dyrektywy wodnej. Komisja PETI wyraziła także 
obawy w związku z trasą wybraną przez irlandzką Krajową Agencję ds. Dróg dla autostrady 
M3, ponieważ dotyczy to nie tylko środowiska naturalnego, lecz także zachowania ważnego 
obiektu dziedzictwa kulturowego na wzgórzu Tara.

We Francji na przestrzeni kilku lat składający petycje kategorycznie oprotestowali wnioski 
Conseil Général du Loiret dotyczące budowy kilku dodatkowych mostów nad Loarą, zarówno 
w górę, jak i w dół rzeki względem Orleanu.1 Proponowany most w Mardié jest najbardziej 
kontrowersyjny z powodu unikatowych cech miejsca, wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego przez UNESCO i uznanego za obszar Natura 2000 przez UE. Jest to 
ostoja wielu zagrożonych gatunków ptaków, w tym rybołowa, oraz różnych rzadkich roślin. 
Na brzegach rzeki można zaobserwować bobry, a brzeg rzeki, który jest obszarem 
zalewowym i terenem podmokłym, zamieszkuje szereg gatunków ptaków wodnych. Mimo 
zobowiązań podjętych na „Grenelle of the Environment” rząd francuski jak dotąd nie zabrał 
głosu. Ocena oddziaływania na środowisko jest jednak obecnie przeprowadzana.

Co się tyczy Polski, ostatnią europejską puszczę w pobliżu Białegostoku i Augustowa 
zamieszkiwaną przez ostatnie nieliczne żubry udało się uratować w ostatecznej konieczności 
na skutek wspólnego działania Komisji Petycji, która zorganizowała wyjazd rozpoznawczy na 
ten obszar, w szczególności przez Komisję, która uzyskała od Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości nakaz wstrzymania przedsięwzięcia w ramach sieci transeuropejskiej w 
związku z Via Baltica.2 Po tej skutecznej petycji udało się ocalić Dolinę Rospudy. Kiedy 
                                               
1 Zob. w szczególności petycje 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 i inne rozpatrzone przez komisję PETI 2007 r. 
i później; zob. w szczególności sprawozdanie z wyjazdu rozpoznawczego do regionu w październiku 2007 r., w 
którym wzięli udział Marcin Libicki, Luciana Sbarbati i Margrete Auken (PE 398.337.)
2 Zob. sprawozdanie z wyjazdu rozpoznawczego do Polski w dniach 11–14 czerwca, pod przewodnictwem 
Thijsa Bermana, z udziałem Davida Hammersteina i Martina Callanana (PE376.717).
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władze polskie zostały zobowiązane do zmiany pierwotnych planów, uzgodniono 
alternatywną trasę.

W 2007 r. ok. jednej trzeciej petycji dotyczących środowiska naturalnego napłynęło z 
Hiszpanii. Oprócz obszarów na wybrzeżu Morza Śródziemnego, gdzie różnorodność 
biologiczna niejednokrotnie była spychana na dalszy plan w związku z szeroko zakrojonymi 
przedsięwzięciami urbanizacyjnymi, na temat których Parlament Europejski zajął stanowisko 
w sprawozdaniu Margrete Auken, otrzymywane są także inne petycje, które wskazują na 
niewielkie poszanowanie celów dyrektyw w zakresie środowiska naturalnego. Wydaje się na 
przykład, że władze na Teneryfie zlekceważyły dyrektywę siedliskową, podejmując decyzję o 
budowie nowej infrastruktury przecinającej kilka terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. 
Najwyraźniej zignorowano łączne oddziaływanie przedsięwzięcia. Górnictwo odkrywkowe w 
Villablino (Leon) także spowodowało poważne szkody w kruchym ekosystemie, który 
powinien być chroniony zgodnie z dyrektywami w zakresie środowiska naturalnego.

Przedmiotem obaw składających petycję z Węgier, Austrii i oczywiście Rumunii było także 
dorzecze i delta Dunaju.1 Na Węgrzech zniszczono obszar leśny Sajólád, choć był to 
największy liściasty las galeriowy Parku Narodowym Aggtelek i źródło bogatej flory. 
Spowodowało to zniknięcie wielu gatunków zwierząt. Zmiany w obrębie Dunaju mające na 
celu dostosowanie się do wymogów transeuropejskich sieci wodnych także spotkały się ze 
zdecydowaną krytyką składających petycje od Wiednia do Bratysławy, na którym to obszarze 
planowane prace negatywnie wpłyną na wody gruntowe i dostawy wody pitnej oraz zwiększą 
zagrożenie powodziowe w związku z utratą lasu nadbrzeżnego i obszarów podmokłych. W 
odniesieniu do tego przykładu Komisja nie stwierdziła braków w zastosowaniu dyrektywy w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jako że najwyraźniej przestrzegano wszystkich 
procedur, jednak mimo to przedsięwzięcie miało znaczny negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną, w związku z czym muszą nasuwać się pytania. 

Fundacja Eco Pontica z Rumunii przedstawiła Komisji Petycji swoje obawy dotyczące 
przedsięwzięć w zakresie infrastruktury w regionie Dobrudża, w szczególności nowych 
kamieniołomów i farm wiatrowych. 

Składający petycje z Rumunii i Bułgarii kontaktowali się także z komisją PETI, twierdząc, że 
władze tych krajów nie uznają celów prawodawstwa UE dotyczącego ochrony gatunków i 
różnorodności biologicznej na obszarach przybrzeżnych Morza Śródziemnego oraz w części 
regionów górskich Riły i Rodopów.2 Wszyscy protestują przeciwko postawie władz 
krajowych lub regionalnych, które ich zdaniem nie chcą uznać znaczenia dyrektywy 
siedliskowej 92/43/EWG. 

Stwierdzono, że Bułgaria stwarza bardzo dużą liczbę konkretnych problemów, które obejmują 
niedostateczną ochronę przylądka Kaliakra, zezwolenie na znaczny rozwój infrastruktury i 
turystyki bez oceny oddziaływania na środowisko, nieobjęcie ochroną obszaru Emine-Irakli i 
Strandża (także nad Morzem Czarnym); najbardziej niezwykłe jest to, że Komisja 
                                               
1 Petycje 1328-07 z Węgier, 0111-08 z Rumunii i 0419-08 z Austrii dotyczą różnych aspektów ochrony 
różnorodności biologicznej w tym regionie. 
2 Zob. w szczególności petycje 0997-07, 1062-08, 1534-08, które pozostawiono otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od władz. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w oparciu o petycje 1299-07 i 1494-07.
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potwierdziła opinie składających petycje, że przy zatwierdzaniu planów i przedsięwzięć 
dotyczących urbanizacji, turystyki i farm wiatrowych, istniały problemy związane z 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony specjalnym obszarom ochrony. 

W przypadku Wielkiej Brytanii organizacja White Horse Alliance stwierdziła podobne 
niedociągnięcia w przypadku dużego przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury, natomiast w
Walii organizacja Betws Mountain Preservation Group protestuje przeciw ogólnej postawie 
władz, które nie chcą zastosować dyrektywy siedliskowej na ich obszarze.1

Komentarz

Bardzo ważnym aspektem ochrony różnorodności biologicznej jest nie tylko prawidłowe 
wdrożenie prawodawstwa UE na szczeblu krajowym, lecz także potrzeba skuteczniejszej 
współpracy transgranicznej pomiędzy krajami. Należy opracować zdecydowanie bardziej 
przejrzyste strategie dla rozległych obszarów takich jak Dunaj czy Morze Bałtyckie, 
obejmujące wszystkie przedmiotowe kraje w sytuacjach, gdy skoordynowana strategia jest 
niezbędna do zachowania różnorodności biologicznej.

Uwzględniając to, że wiele chronionych obszarów Natura 2000 jest bezpośrednio lub 
pośrednio dotkniętych zanieczyszczeniami oraz że szkody w przyrodzie są również 
powodowane przez kraje pozaeuropejskie, należy podkreślić konieczność rozszerzenia 
zakresu tych europejskich instrumentów na kraje sąsiedzkie i partnerów UE.

Składający petycje podają setki przykładów sytuacji, w których utrata różnorodności 
biologicznej jest problemem i uważają, że władze nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w 
zakresie zachowania i ochrony. W obecnej sytuacji ciężar dowodu spoczywa zazwyczaj na 
składających petycje, którzy nie zawsze są prawnikami specjalizującymi się w ochronie 
środowiska czy ekspertami w dziedzinie nauk biologicznych. Zazwyczaj są to przedstawiciele 
społeczności lokalnych, którzy byli świadkami zagrożenia okolicznego krajobrazu i którzy 
chcą coś zrobić, zanim będzie za późno. Stwierdzenie, że niewystarczający poziom ochrony 
środowiska naturalnego jest rezultatem niewdrożenia dyrektyw UE, jest często powodem 
frustracji. Poziom ten zdecydowanie nie spełnia oczekiwań obywateli, niejednokrotnie 
skłonnych uważać, że zaangażowanie UE w ochronę środowiska naturalnego jest większe niż 
w rzeczywistości. 

Nie są zbudowani, dowiadując się, że dyrektywy UE są rzecz jasna wynikiem kompromisów 
między instytucjami UE i państwami członkowskimi, a zanim dyrektywy zostaną 
przetransponowane do ustawodawstwa krajowego, mogą zostać wprowadzone dodatkowe 
elementy mające na celu dalsze ograniczenie ryzyka rygorystycznego stosowania prawa 
wspólnotowego. Państwa członkowskie także wiedzą, jak trudno jest Komisji skutecznie 
przeprowadzić postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 257 traktatu z Lizbony 
(poprzednio art. 226). 

Członkowie Komisji Petycji wiedzą, że niejednokrotnie Komisja nie chce formułować 
krytycznych oświadczeń dotyczących zamiarów państwa członkowskiego (lub prywatnego 

                                               
1 Zob. odpowiednio petycje 0777-09 i 0933-08.
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wykonawcy chronionego przez władze krajowe lub regionalne) wiążących się z narażeniem 
obszaru chronionego do czasu podjęcia przez władze ostatecznej decyzji, jednak wtedy 
niemal zawsze jest już za późno. Wydaje się, że w większości przypadków zasada ostrożności 
nie jest stosowana.

W związku z powyższym musimy aktywnie zapobiegać łamaniu prawa wspólnotowego, 
nadając większe znaczenie i wagę zasadzie ostrożności, jako że wielu pytanych urzędników 
Komisji nie uznaje znaczenia tej zasady dla obywateli UE, którzy ostrzegają instytucje o 
groźbie jej nadużycia lub zlekceważenia, dotyczy to również samej Komisji, zwłaszcza w 
przypadku dużych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury. 

Państwa członkowskie są zawsze lepiej przygotowane do tego, by odpowiedzieć lub raczej 
odwlec odpowiedź i znaleźć odpowiednią wymówkę, która zapewni im ochronę. Czasem 
wieloznaczność prawodawstwa pozwala na to. Bardzo rzadko zdarza się, że są skłonne 
przyznać że coś jest nie tak; zazwyczaj próbują usprawiedliwiać swoje działania i 
zobowiązania finansowe dotyczące nowej infrastruktury, ponieważ mają za sobą poparcie 
przemysłu i rady specjalistów. Wiele z nich zawsze próbuje przeciągnąć sprawę, aż jest za 
późno na działania, które zapobiegną pogorszeniu różnorodności biologicznej; zdarza się, że 
petycje pozostają otwarte przez kilka lat w oczekiwaniu na nieistniejące rozwiązanie, 
zazwyczaj z powodu licznych częściowych odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji.

Należy jasno określić terminy podjęcia działań przez Komisję Europejską i państwa 
członkowskie.

Krótko mówiąc, powracając do stwierdzenia z początku niniejszego dokumentu, sprzeczne 
ustalenia Europejskiej Agencji Środowiska nie zaskakują. Mimo oficjalnych oświadczeń, z 
których wynikałoby, że jest odwrotnie, mimo licznych zobowiązań politycznych rządów i 
czołowych polityków ochronie środowiska naturalnego nie nadano priorytetu politycznego, 
który musi uzyskać, aby pojawiły się jakiekolwiek szanse na odwrócenie tendencji 
spadkowej. Nie wystarczą same deklaracje polityczne, a istniejące dyrektywy UE, choć 
podyktowane najlepszymi intencjami, to zdecydowanie za mało, by zagwarantować, że 
zasoby naturalne Europy i jej siedliska przyrodnicze uda się zachować na przyszłość. Z 
politycznego punktu widzenia konieczne jest uwzględnienie bliskiego związku między 
ochroną różnorodności biologicznej a walką ze zmianami klimatu (co podkreślono w 
dokumencie G-8 Carta de Siracuse oraz na konferencji w Atenach w kwietniu 2009 r.) oraz 
połączenie zaangażowania politycznego ze skutecznymi działaniami mającymi na celu 
zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

W perspektywie krótkoterminowej należy przeprowadzić zdecydowanie poważniejszą ocenę 
skutków istniejącego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
rozpoczynając od dyrektywy OOŚ, dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz 
zaproponować nowe, surowsze wytyczne, aby zagwarantować prawidłowe wdrożenie tych 
dyrektyw w oparciu o zalecenia właściwej komisji Parlamentu, z którą Komisja Petycji będzie 
chętnie współpracować, aby zapewnić lepsze odzwierciedlenie obaw obywateli w przyszłych 
działaniach dotyczących środowiska naturalnego.

Bezwzględnym priorytetem jest pełne i skuteczne wdrożenie obecnego prawodawstwa 
europejskiego. Mimo że stwierdzono, że wyraźnie wymagane są pewne ulepszenia, niezbędne 
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jest skoncentrowanie się na egzekwowaniu przepisów i skuteczniejszym monitorowaniu. 
Komisja musi reagować szybciej i w bardziej zdecydowany sposób oraz wyznaczyć sobie 
jasne terminy, kiedy państwo członkowskie nie wdraża prawa UE i dopuszcza do niszczenia 
środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej. Parlament będzie nadzorował ten 
proces baczniej niż kiedykolwiek. Potrzebujemy ambitnego celu i zobowiązań, które będą 
możliwe do zrealizowania. 

UE i jej państwa członkowskie poniosły klęskę w przypadku pierwszego planu działania na 
rzecz różnorodności biologicznej: nie można dopuścić, by z drugim było tak samo.


