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Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară a Parlamentului European, în 
calitate de comisie legislativă competentă în fond, pregăteşte în prezent un raport privind 
punerea în aplicare a legislaţiei UE care a fost adoptată cu obiectivul general de a asigura 
conservarea biodiversităţii; acest raport este important pentru o serie de directive europene. 
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi Comisia Europeană
consideră că obiectivul Planului de acţiune al UE, care trebuia să abordeze problema legată de 
stoparea degradării biodiversităţii până în anul 2010, nu a fost atins. Deocamdată, nu s-a 
propus nicio măsură pentru remedierea acestui eşec.

Comisia pentru petiţii – care este invitată să examineze un număr important şi din ce în ce mai 
mare de petiţii provenind din toate statele membre şi având drept subiect biodiversitatea, – nu
are competenţa de a emite un aviz global cu privire la această chestiune; cu toate acestea, ea 
este totuşi foarte bine plasată pentru a reflecta opiniile cetăţenilor care au prezentat
Parlamentului petiţii privind chestiuni legate de biodiversitate şi, având în vedere faptul că a 
examinat astfel de petiţii, comisia este suficient de calificată pentru a sugera domenii specifice 
în care legislaţia UE nu a corespuns, uneori în mod semnificativ, aşteptărilor cetăţenilor 
europeni şi ale comunităţilor locale. 

Comisia pentru petiţii a luat act cu interes de rezultatele raportului intitulat „Progrese către
obiectivul european privind biodiversitatea pentru anul 2010” publicat în 2009 de către
Agenţia Europeană de Mediu şi respectă întru totul opiniile prezentate, care arată că nu ar 
trebui „să ne concentrăm toate eforturile asupra menţinerii unor insule de biodiversitate, în 
condiţiile în care pierdem natura în afara acestora”. Raportul oferă, aşadar, o abordare globală
a problemei, care reflectă ceea ce mulţi cetăţeni ai UE transmit ei înşişi Parlamentului, dacă ar 
fi să luăm în considerare cele câteva sute de petiţii în cauză.

Agenţia subliniază, de asemenea, că „s-au înregistrat progrese în protejarea habitatelor cu 
până la 17 % din terenurile UE incluse în prezent în reţeaua Natura 2000” şi adaugă că, în 
ciuda acestui lucru, 40-85 % din habitatele şi 40-70 % din speciile de interes pentru UE se 
află într-un stadiu de conservare nefavorabil. AEM este încurajată, pe de o parte, de aparentul 
angajament al statelor membre ale UE faţă de directivele UE privind natura şi apoi contrazice 
această opinie afirmând, pe de altă parte, că „stadiul de conservare al speciilor şi habitatele 
protejate în temeiul Directivei privind habitatele reprezintă o sursă de îngrijorare.” Comisia 
pentru petiţii poate subscrie la cea din urmă afirmaţie, însă nu o poate confirma pe prima. 

Multe petiţii primite indică faptul că multe state membre, în special autorităţi de la nivel local 
şi regional, desconsideră obiectivele-cheie şi multe dispoziţii specifice ale celor trei principale 
directive menţionate mai sus, iar această desconsiderare poate constitui, într-adevăr, un factor 
care contribuie la pierderea biodiversităţii. Acest lucru, la rândul său, subminează 
credibilitatea legislaţiei UE în materie de mediu, pe care cetăţenii au pus mare preţ, şi duce la 
creşterea frustrărilor acestora, care sfârşesc prin a pune la îndoială agenda reală a UE în 
materie de mediu. 

Într-adevăr, mulţi petiţionari arată că, la o adică şi în ciuda principiilor precauţiei şi 
proporţionalităţii, autorităţile vor pune mereu propriile priorităţi economice, adesea limitate, 
mai presus de considerentele de mediu, în special atunci când sunt implicate presiuni sau 
interese financiare importante – ceea ce se întâmplă de obicei în legătură cu proiecte mari de 
infrastructură sau de urbanizare.
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Comisia pentru petiţii şi-a exprimat adesea îngrijorarea faţă de lipsa de entuziasm de care dă 
dovadă Comisia pentru reducerea cheltuielilor, prin intermediul serviciilor sale specializate, 
lucru pe care Comisia pentru petiţii îl consideră drept lipsă de respect faţă de directivele UE 
privind natura, şi, de asemenea, şi-a exprimat în mod repetat regretul cu privire la faptul că, de 
exemplu, Comisia ia mult prea des ca atare răspunsurile primite din partea autorităţilor 
naţionale la solicitările de informaţii cu privire la petiţii. 

Acest lucru nu reprezintă vina serviciilor luate în mod individual, nici o critică la adresa 
angajamentului personal al funcţionarilor faţă de misiunea lor; în acelaşi timp, faptul că, în 
realitate, Comisia investighează problemele la faţa locului doar în situaţii extrem de rare, îi 
împiedică evident pe membrii acesteia să-şi formeze opinii complete şi obiective referitoare la
conţinutul petiţiilor care le sunt adresate de către Comisia pentru petiţii, în vederea efectuării 
unor investigaţii preliminare. 

Comisia pentru petiţii, pe de altă parte, organizează misiuni de anchetă şi membrii săi dispun 
adesea personal de informaţii directe cu privire la problemele şi domeniile implicate; cu toate 
acestea, opiniile lor nu sunt mereu puse în balanţă cu importanţa acordată răspunsurilor 
oficiale primite de la ministerele mediului sau de la reprezentanţele permanente de la 
Bruxelles. Acesta reprezintă un factor care subminează adesea încercările de a obţine un 
rezultat pozitiv pentru petiţii întemeiate, care atrag atenţia asupra nerespectării unei arii care 
face parte din reţeaua Natura 2000 sau a încălcării Directivei privind păsările.

În ceea ce priveşte Directiva EIA, aceasta este, în esenţă, în stadiul său actual, o directivă
procedurală, ceea ce este foarte puţin în privinţa impactului real asupra unor regiuni cu un 
ecosistem fragil, cât şi profund nepotrivit pentru a îndeplini ceea ce ar trebui să fie misiunea
sa principală, şi anume de a asigura că mediul natural – precum şi patrimoniul istoric sau 
arhitectural – este protejat în mod adecvat. 

 Nu sunt foarte clare situaţiile în care Comisia poate interveni pentru a preveni daunele
aduse mediului. 

 Sunt absurde situaţiile în care dezvoltatorului îi revine obligaţia de a efectua evaluarea
impactului asupra mediului, faţă de care acesta prezintă interese financiare sau politice
directe. Această directivă ar putea fi consolidată, de exemplu, prin introducerea unui 
sistem de acreditare care să permită unor experţi independenţi efectuarea de evaluări 
ale impactului asupra mediului.

Această directivă trebuie să fie consolidată şi se sugerează luarea în vedere a unui Raport 
privind iniţiativa legislativă, elaborat de Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă
alimentară.

Există, fără îndoială, provocări importante în ceea ce priveşte punerea în aplicare:

 Întârzierile legate de stabilirea reţelei sunt uneori importante. 
 Un număr relativ mic de situri care fac parte din reţeaua Natura 2000 sunt gestionate

în mod adecvat, iar fondurile pentru gestionarea sitului sunt în general insuficiente; 
prin urmare, planurile de gestionare trebuie dezvoltate în continuare. 

 Evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea strategică de mediu sunt în puţine 
cazuri de o calitate satisfăcătoare în ceea ce priveşte biodiversitatea. 
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Studiul extern:

Fiind confruntată cu un număr din ce în ce mai mare de petiţii referitoare la Directiva privind
habitatele, Comisia pentru petiţii a lansat un studiu extern, care a investigat în detaliu 
deficienţele în punerea în aplicare a directivei în mai multe state membre, în special în ceea ce 
priveşte articolul 6, probabil cel mai controversat1.

Constatările şi recomandările care decurg din aceste studii ţin cont de considerente teoretice, 
de texte legislative pertinente, de directive şi de jurisprudenţa europeană şi naţională. Multe 
dintre acestea constatări sunt demne de menţionat în acest document de lucru şi includ 
următoarele:

 ca urmare a amânării desemnării siturilor de importanţă deosebită pentru biodiversitate
şi necesitând, prin urmare, o atenţie specială, a existat o deficienţă aferentă privind
stabilirea măsurilor de protecţie, iar deteriorarea biodiversităţii s-a accentuat în mod 
dramatic;

 articolul 6 prevede evaluări adecvate ale impactului (AIA) în situaţia în care un proiect 
ar putea avea un impact considerabil asupra unui sit care face parte din reţeaua Natura 
2000; cu toate acestea, în foarte multe cazuri, studiile sunt realizate prea târziu sau 
deloc şi astfel nu sunt evaluate nici soluţii alternative, şi nici efectele cumulate ale mai 
multor proiecte;

 atunci când sunt realizate, studiile AIA sunt adesea lipsite de obiectivitate ştiinţifică,
întrucât sunt efectuate mai degrabă de promotorii înşişi decât de specialişti în 
conservarea naturii – independenţa AIA ar trebui să fie garantată;

 măsurile compensatorii în general lipsesc şi nu sunt verificate în mod sistematic de 
autorităţile publice, şi, mai mult, acestea sunt foarte rar puse în aplicare înainte de
realizarea lucrărilor, aşa cum ar trebui să se întâmple – după aceea, este adesea prea 
târziu!

 autorităţile naţionale nu compară în mod adecvat sau nu pun în balanţă interesele 
implicate (care afectează economia/mediul/comunitatea locală) şi nu sunt obligate să 
facă cunoscute argumentele care stau la baza deciziilor lor, dacă şi când se solicită o 
derogare de la articolul 6;

 există multe exemple în care autorităţile naţionale nu au solicitat avizul Comisiei 
Europene, chiar dacă acest lucru reprezintă o cerinţă a directivei.

Trebuie reamintit faptul că studiul s-a referit doar la un aspect al Directivei privind habitatele, 
însă rezultatele sale confirmă totuşi avizul formulat în cadrul Comisiei pentru petiţii în cursul
legislaturii anterioare şi oferă o analiză obiectivă aprofundată, care se speră a fi preţioasă 
pentru colegii din Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Desigur, 
studiul în cauză nu exclude efectuarea de investigaţii suplimentare şi este deja luat în 
considerare în cadrul Comisiei pentru petiţii, în deliberările acesteia.

                                               
1 Punerea în aplicare la nivel naţional a Directivei Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, în special articolul 6. Studiu efectuat de Milieu 
Ltd/Nicolas de Sadeleer şi alţii pentru Direcţia Politici C - DG IPOL. Studiul a fost prezentat şi dezbătut în 
cadrul Comisiei pentru petiţii în luna octombrie 2009. Acesta include evaluări naţionale ale unor proiecte din 
BE, FR, DE, PL, ES, SV, RO şi UK.
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Petiţii primite

Subiectul principal aflat în atenţia petiţionarilor, cel puţin în ultimii trei ani, îl reprezintă 
mediul, protejarea şi conservarea acestuia. Au fost primite 309 petiţii în 2008, ceea ce 
reprezintă 12,7 % din totalul petiţiilor admisibile. 

Totuşi, la aproape fiecare reuniune a Comisiei pentru petiţii, membrii acesteia examinează
petiţii care fac referire în mod permanent la aspecte legate de probleme legate de mediu, 
probleme care îi preocupă pe cetăţenii europeni. Exemplele care urmează sunt reprezentative.

Datorită unor motive serioase de îngrijorare pentru mediul din regiunea baltică, Comisia 
pentru petiţii a organizat mai întâi o audiere publică şi a pregătit ulterior un raport detaliat 
privind impactul gazoductului propus pentru Marea Baltică – Nordstream, având ca punct de 
plecare petiţii primite în special din Polonia şi Lituania. Atât comisarul Piebalgs, cât şi 
comisarul Dimas au participat la audierea publică care a avut loc în luna ianuarie 2008, cu 
scopul de a-i informa pe membri în legătură cu preocupările Comisiei, iar raportul, care a fost 
adoptat ulterior cu o mare majoritate – şi care a cuprins avize din partea Comisiei pentru 
afaceri externe şi a Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, a acordat prioritate nevoii
de a proteja ecosistemul foarte fragil al apelor puţin adânci din Marea Baltică, care este deja 
grav ameninţat de decenii de neglijenţă şi contaminare.

Irlanda s-a remarcat în mod proeminent în discuţiile din cadrul Comisiei pentru petiţii, în care
au fost dezbătute pe larg preocupări privind propunerea de a construi depozite de deşeuri
deasupra unor acvifere importante, în special petiţia din partea Grupului de acţiune Nevitt 
Lusk, care a pus sub semnul întrebării dispoziţiile Directivei-cadru privind apa. Comisia 
pentru petiţii şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea în legătură cu ruta aleasă de Agenţia 
naţională irlandeză a drumurilor pentru autostrada M3, care implică nu numai aspecte
referitoare la mediu, ci şi chestiunea conservării unui important sit patrimoniu la Tara.

În Franţa, propuneri ale Consiliului general al regiunii Loiret de a construi un număr de 
poduri suplimentare peste râul Loire, atât în amonte, cât şi în aval de Orléans, au fost puternic 
contestate de petiţionari de-a lungul câtorva ani.1 Podul propus la Mardié este cel mai 
controversat, datorită caracteristicilor unice ale sitului, care este recunoscut de UNESCO ca 
un sit care face parte din Patrimoniul mondial, precum şi de UE ca făcând parte din reţeaua 
Natura 2000. Acesta adăposteşte o serie de specii de păsări pe cale de dispariţie, inclusiv 
egreta, precum şi specii variate de plante rare. De asemenea, castorii frecventează adesea 
malurile râului şi o serie de specii acvatice de păsări populează regiunea riverană, care 
serveşte drept vale inundabilă şi zonă umedă. Guvernul francez, în ciuda asigurărilor oferite 
cu ocazia iniţiativei „Grenelle de l’Environnement”, nu a făcut nicio declaraţie până în 
prezent. Totuşi, o evaluare a impactului asupra mediului este în curs de desfăşurare în prezent.

În Polonia, ultima pădure virgină – care adăposteşte ultimele câteva exemplare de bizon 
european, situată în Europa lângă Bialystoc şi Augustow, a fost salvată doar in extremis ca 

                                               
1 A se vedea în special petiţiile nr. 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 şi altele, care au fost investigate de 
Comisia pentru petiţii în 2007 şi după acest an; a se vedea în special raportul misiunii de anchetă întreprinse în 
zonă, din luna octombrie 2007, elaborat de Marcin Libicki, Luciana Sbarbati şi Margrete Auken (PE 398.337.)
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urmare a eforturilor comune ale Comisiei pentru petiţii, care a organizat o misiune de anchetă
în zonă, şi în special ale Comisiei, care a obţinut cu succes o acţiune în încetare din partea 
Curţii Europene de Justiţie pentru a împiedica continuarea unui proiect de reţea 
transeuropeană pentru Via Baltica.1 Integritatea văii Rospuda a fost astfel salvată ca urmare a 
acestei petiţii care a avut succes. Ulterior, s-a căzut de acord asupra unei rute alternative în 
momentul în care autorităţile poloneze au fost obligate să îşi modifice planurile iniţiale.

În 2007, aproximativ o treime din petiţiile referitoare la mediu proveneau din Spania. Pe lângă 
regiunile de coastă ale Mării Mediterane, unde biodiversitatea a fost adesea pusă pe locul doi,
după proiectele de urbanizare masivă, în legătură cu care Parlamentul European şi-a prezentat 
avizul în Raportul Auken, există numeroase alte petiţii primite care arată puţinul respect faţă 
de obiectivele directivelor privind mediul. De exemplu, în Tenerife, Directiva privind 
habitatele pare a fi fost neglijată de autorităţi atunci când acestea au decis construirea unei noi 
infrastructuri care traversa mai multe situri de importanţă comunitară. Impactul cumulat al 
proiectului pare să fi fost ignorat. Exploatarea minieră de suprafaţă din Villablina, Leon, a 
provocat, de asemenea, daune importante ecosistemului fragil, care ar fi trebuit să fie protejat 
în temeiul directivelor UE privind mediul.

De asemenea, bazinul şi delta râului Dunărea se numără printre preocupările petiţionarilor din 
Ungaria, Austria şi, desigur, România.2 În Ungaria, zona împădurită Sajolad a fost devastată,
deşi era cea mai mare pădure-galerie cu copaci de esenţă tare din Parcul Naţional Aggtelek şi 
sursă a unei flore bogate. Prin urmare, multe specii de animale au dispărut. De asemenea, 
modificările aduse Dunării pentru a răspunde cerinţelor reţelei transeuropene pentru apă au 
fost ţinta unor critici aprige din partea petiţionarilor locali între Viena şi Bratislava, unde 
lucrările planificate vor afecta apa freatică, rezervele de apă potabilă şi vor creşte riscul de 
inundaţii cauzate de dispariţia pădurii riverane şi a zonelor umede. În acest caz, Comisia nu a 
descoperit de fapt nicio neregularitate în aplicarea Directivei privind evaluarea impactului
asupra mediului, întrucât toate procedurile fuseseră în aparenţă respectate; cu toate acestea,
impactul proiectului avea totuşi efecte negative considerabile asupra biodiversităţii, ceea ce 
evident ridică întrebări. 

Fundaţia Eco Pontica din România a prezentat Comisiei pentru petiţii îngrijorările sale în 
legătură cu proiectele de infrastructură din regiunea Dobrogea, în special noile cariere de 
piatră şi fermele eoliene. 

De asemenea, petiţionari din România şi Bulgaria s-au adresat Comisiei pentru petiţii în 
legătură cu ceea ce ei consideră a fi lipsa recunoaşterii de către propriile autorităţi a 
obiectivelor legislaţiei UE privind protejarea speciilor şi a biodiversităţii de-a lungul zonelor 
de coastă ale Mării Negre şi în unele zone din regiunile muntoase Rila şi Rodopi.3 Toţi aceşti
petiţionari protestează împotriva a ceea ce ei percep ca fiind reticenţa autorităţilor naţionale 
sau regionale de a recunoaşte importanţa Directivei privind habitatele 92/43/CE. 

                                               
1 A se vedea Raportul misiunii de anchetă întreprinse în Polonia, din 11-14 iunie, conduse de Thijs Berman, 
alături de David Hammerstein şi Martin Callanan. (PE376.717.)
2 Petiţiile nr. 1328-07 din Ungaria, nr. 0111-08 din România şi nr. 0419-08 din Austria, vizează toate diferite 
aspecte legate de protejarea biodiversităţii în această regiune. 
3 A se vedea în special petiţiile nr. 0997-07, 1062-08, 1534-08, care rămân deschise, în aşteptarea unor informaţii 
suplimentare din partea autorităţilor. Comisia a deschis proceduri privind încălcarea dreptului comunitar pe baza 
petiţiilor nr. 1299-07 şi nr. 1494-07.
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Într-adevăr, se poate constata că Bulgaria ridică un număr însemnat de probleme specifice, 
inclusiv neajunsurile întâmpinate în ceea ce priveşte protejarea zonei de coastă din regiunea
Kaliakra şi faptul că se permite dezvoltarea unor infrastructuri importante şi a turismului fără 
nicio evaluare a impactului asupra mediului; de asemenea, eşecul de a proteja zonele Emine-
Irakli şi Strandzha de la Marea Neagră. În mod absolut surprinzător, Comisia a confirmat 
opinia petiţionarilor, conform căreia au existat probleme în asigurarea protecţiei adecvate 
pentru arii de protecţie specială, în momentul autorizării planurilor şi proiectelor de dezvoltare 
a urbanizării, a turismului şi a fermelor eoliene.

În Marea Britanie, Alianţa White Horse identifică deficienţe similare în legătură cu un mare 
proiect de infrastructură, în timp ce, în Ţara Galilor, Grupul pentru conservarea muntelui 
Betws protestează împotriva reticenţei generale a autorităţilor de a aplica în regiunea lor 
Directiva privind habitatele.1

Comentariu

Un aspect foarte important legat de protejarea biodiversităţii în Europa nu este numai punerea 
corectă în aplicare a legislaţiei UE la nivel naţional, ci şi necesitatea unei cooperări 
transfrontaliere mai eficiente între ţări. Trebuie să fie elaborate strategii mult mai clare pentru 
zone vaste, precum Dunărea sau Marea Baltică, care să includă toate ţările implicate, în care o 
strategie coordonată este esenţială pentru conservarea biodiversităţii.

Având în vedere că multe arii protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 sunt, în mod 
direct sau indirect, afectate de poluare şi că, de asemenea, unele daune aduse mediului îşi pot 
avea sursa în afara Europei, trebuie subliniată necesitatea ca aceste instrumente europene să 
fie extinse şi la vecinii şi partenerii UE.

Prin urmare, petiţionarii identifică sute de exemple de situaţii în care pierderea biodiversităţii 
reprezintă o problemă şi în care aceştia consideră că autorităţile nu îşi respectă angajamentul 
referitor la conservare şi protecţie. Aşa cum stau lucrurile, sarcina probei le revine cel mai 
adesea petiţionarilor, care nu sunt mereu avocaţi specializaţi în domeniul mediului sau 
specialişti în ştiinţe biologice. Aceştia sunt, cel mai adesea, reprezentanţi ai comunităţilor 
locale, care au fost martori la ameninţarea regiunii locale şi doresc să facă ceva în această 
privinţă, înainte de a fi prea târziu. Petiţionarii sunt, cel mai adesea, mai frustraţi ca niciodată 
atunci când descoperă nivelul insuficient de protecţie a mediului, ca urmare a nepunerii în 
aplicare a directivelor UE. Nivelul nu corespunde nici pe departe cu ceea ce cetăţenii ajung 
adesea să creadă că reprezintă UE în materie de protecţie a mediului. 

Nu serveşte la nimic asigurarea acordată acestora, prin care li se spune că, desigur, directivele 
UE sunt rezultatul compromisului între instituţiile UE şi statele membre şi că, până în 
momentul în care directivele sunt transpuse în legislaţia naţională, elemente suplimentare pot 
fi introduse pentru a atenua şi mai mult orice risc al unei aplicări severe a legislaţiei 
comunitare. De asemenea, statele membre ştiu cât este de dificil pentru Comisie să aibă câştig 
de cauză într-o procedură privind încălcarea dreptului comunitar în temeiul articolului 257 din 
Tratatul de la Lisabona (fostul articol 226).

                                               
1 A se vedea petiţiile nr. 0777-09 şi respectiv nr. 0933-08.
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Membrii Comisiei pentru petiţii cunosc reticenţa repetată a Comisiei de a face o afirmaţie 
critică la adresa intenţiilor unui stat membru (sau a unui dezvoltator privat, protejat de 
autorităţile naţionale sau regionale) de a submina o regiune protejată, până în momentul în 
care „nu a fost luată o decizie finală de către autorităţi”, moment în care este, aproape 
întotdeauna, prea târziu. Se pare că principiul precauţiei nu există în cele mai multe dintre
cazuri.

Prin urmare, trebuie să prevenim în mod activ încălcările legislaţiei comunitare printr-o
importanţă crescută acordată principiului precauţiei, întrucât, atunci când li se adresează 
întrebări, mulţi funcţionari ai Comisiei nu recunosc importanţa acestui principiu pentru
cetăţenii UE, cei care avertizează instituţiile în legătură cu riscul de abuz sau de nerespectare 
a principiului din partea statelor membre şi a Comisiei însăşi, mai ales în cazuri în care sunt 
implicate proiecte mari de infrastructură. 

Statele membre sunt întotdeauna mai bine înzestrate pentru a răspunde sau, mai degrabă,
pentru a-şi amâna răspunsul, pentru a găsi scuza cea mai potrivită care le protejează. Uneori, 
ambiguitatea legislaţiei permite acest lucru. Doar în cazuri foarte rare sunt acestea de acord să
recunoască că ceva nu este în regulă şi, de obicei, încearcă să îşi justifice acţiunile şi 
angajamentele lor financiare pentru noi infrastructuri, deoarece au de partea lor puterea
industriei şi consilierea de specialitate. Multe state membre încearcă permanent să tărăgăneze 
lucrurile până când este prea târziu să se acţioneze în vederea prevenirii degradării 
biodiversităţii şi nu este neobişnuit ca petiţiile să rămână deschise timp de mai mulţi ani, în 
aşteptarea unei concluzii inexistente, cel mai adesea obţinând răspunsuri parţiale la solicitările
de informaţii.

Ar trebui stabilite, în mod clar, termene de răspuns pentru Comisia Europeană şi statele
membre.

Pe scurt, pentru a reveni la începutul acestui scurt document, constatările contradictorii ale 
Agenţiei Europene de Mediu nu sunt surprinzătoare. Protecţia mediului, în ciuda declaraţiilor 
oficiale care afirmă contrariul, în ciuda numeroaselor angajamente politice din partea 
guvernelor şi a politicienilor lideri, nu reuşeşte să obţină prioritatea politică pe care ar trebui 
să o primească, dacă mai există cât de cât o şansă de a inversa tendinţa de declin. Este nevoie 
de mai mult decât de afirmaţii politice şi este nevoie de mai mult decât de actualele directive
UE existente, oricât de bine intenţionate ar fi acestea, pentru a asigura că resursele naturale ale 
Europei şi rezervaţiile de habitat sălbatic se perpetuează pe viitor. Din punct de vedere politic,
este absolut necesar să se ia în considerare legătura strânsă dintre protejarea biodiversităţii şi 
combaterea schimbărilor climatice (evidenţiată de Carta di Siracusa adoptată de miniştrii 
mediului din G8 şi de Conferinţa de la Atena din luna aprilie 2009) şi să se asocieze
angajamentele politice cu o acţiune eficientă pentru a opri diminuarea biodiversităţii.

Pe termen scurt, trebuie să se efectueze o evaluare mult mai serioasă a impactului legislaţiei 
de mediu existente, începând cu Directiva EIA, Directiva privind habitatele şi Directiva 
privind păsările, şi ar trebui propuse noi orientări mai stricte, pentru a asigura punerea corectă 
în aplicare a acestor directive bazate pe recomandări din partea comisiei competente din 
cadrul Parlamentului, cu care Comisia pentru petiţii va colabora în mod prompt pentru a 
garanta faptul că îngrijorările cetăţenilor se reflectă mai bine în acţiunile viitoare privind 
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mediul.

Punerea completă şi eficientă în aplicare a legislaţiei europene actuale este prioritară! Chiar 
dacă, aşa cum am văzut, unele îmbunătăţiri sunt în mod clar necesare, este esenţial să ne 
concentrăm asupra respectării şi aplicării mai eficiente a dispoziţiilor. Comisia trebuie să 
reacţioneze mai rapid şi mai ferm şi să-şi stabilească termene mai clare, atunci când un stat 
membru nu aplică legislaţia UE şi permite degradarea mediului şi pierderea biodiversităţii. 
Parlamentul va fi mai vigilent ca niciodată prin supravegherea atentă a acestui lucru. Avem 
nevoie de un obiectiv ambiţios şi avem nevoie de angajamente realizabile. 

UE şi statele sale membre au dat greş cu primul Plan de acţiune pentru biodiversitate: nu 
trebuie să li se permită să dea greş şi a doua oară.


