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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. deler den bekymring, som mange andragere har udtrykt i forbindelse med, at det ikke er 
lykkedes Den Europæiske Union at sikre, at 2010-handlingsplanen om biodiversitet blev 
effektivt gennemført, og betragter dette som et resultat af en række vigtige faktorer, som 
de europæiske institutioner, navnlig Kommissionen, og medlemsstaterne, herunder deres 
regionale og lokale myndigheder, er ansvarlige for;

2. understreger vigtigheden af, at fugle- og habitatdirektivet gennemføres fuldt ud og 
understøttes af tilstrækkelige finansielle midler, og at det terrestriske og marine Natura 
2000-net fuldføres; fugle- og habitatdirektivet er rygraden i EUs 
naturbeskyttelseslovgivning, og på trods af de betydelige forsinkelser i gennemførelsen 
heraf har de vist sig i stand til at vende den faldende tendens, hvad angår truede arter og 
levesteder, såfremt de bliver gennemført og finansieret fuldt ud;

3. bemærker, at det af drøftelserne i udvalget fremgår, at der ofte er en manglende 
beslutsomhed fra Kommissionens side til at håndhæve anvendelsen af miljødirektiver 
vedrørende bevarelse af biodiversiteten korrekt, hvilket er påvist ved den ofte afvisende 
holdning til borgernes andragender, modviljen til at indlede traktatbrudsprocedurer mod 
medlemsstater og ved en generel manglende anerkendelse af vigtigheden af 
forsigtighedsprincippet som en metode til at forebygge tab af biodiversitet;

4. bemærker, at der heldigvis findes tilfælde, hvor Kommissionen har handlet efter drøftelser 
med Udvalget for Andragender, navnlig i tilfælde af andragender om den foreslåede Via 
Baltica-vej, der i henhold til den oprindelige plan ville ødelægge enestående områder af 
urskov og vandløb i Rospudadalen, men som nu er blevet aflyst, og hvor der i stedet er 
valgt en alternativ strækning, som respekterer Natura 2000-områderne; 

5. henviser til eksempler, hvor vigtige andragender er blevet modtaget, men hvor det hidtil 
ikke er lykkedes udvalget at få tilsagn fra Kommissionen, om at den vil håndhæve 
anvendelsen af EU-direktiverne korrekt; gasledningen i Østersøen – Nord Stream - Nord 
Stream, som Parlamentet vedtog en vigtig betænkning om vedrørende den mulige 
indvirkning på miljøet og skrøbelige økosystemer; de miljømæssige konsekvenser af 
omfattende urbanisering i Spanien og dens indvirkning på miljøet i kystområder og 
øsamfund;  de mulige konsekvenser af store infrastrukturprojekter der er planlagt i 
Frankrig i Loire-dalen;

6. udtrykker sin bekymring over, at Kommissionen i mange tilfælde har undladt at handle, 
indtil de såkaldte endelige afgørelserer fra medlemsstaternes myndigheder foreligger;  når 
sådanne "endelige afgørelser" er truffet, er det imidlertid ofte for sent at undgå 
uoprettelige skader på det lokale miljø og de deraf følgende negative følger for 
biodiversiteten og arters bevarelse og beskyttelse; bemærker, at Kommissionen endvidere 
er for eftergivende med hensyn til frister, inden for hvilke medlemsstaterne bør være 
forpligtet til at give svar på eventuelle overtrædelser i forbindelse med miljøspørgsmål, og 
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for tilbageholdende med at foretage sine egne objektive vurderinger;

7. støtter Det Europæiske Miljøagenturs resultater, hvoraf fremgår, at "at bevaringsstatussen 
for arter og levesteder, som er beskyttet under EU-habitatdirektivet, giver anledning til 
bekymring", og at man ikke skal "fokusere alle vores bestræbelser på at bevare øer af 
biodiversitet, mens vi mister naturen alle andre stedet", da dette afspejler de synspunkter, 
der meget ofte udtrykkes af EU-borgerne i deres andragender til Europa-Parlamentet;

8. opfordrer til, at direktivet om vurdering af virkninger på miljøet (VVM-direktivet) styrkes, 
og dets formål fortolkes meget strengere, og bemærker for eksempel, at udviklere af store 
infrastrukturprojekter i henhold til dette direktiv selv foretager 
miljøkonsekvensvurderingen på en måde, der også ofte mangler objektivitet, og undlader 
at overveje de lokale samfunds og deres folkevalgtes betænkeligheder, når disse forsøger 
at forsvare biodiversiteten; en fælles europæisk akkrediteringsordning for eksperter bør 
overvejes; 

9. kritiserer en tilsyneladende stigende tendens hos de politiske myndigheder i 
medlemsstaterne til at tilbageholde adgang til oplysninger om de miljømæssige virkninger 
af projekter fra de berørte lokale borgere, hvilket er i strid med Århuskonventionen, der er 
indarbejdet i EU-lovgivningen;

10. opfordrer indtrængende Miljøudvalget til at notere sig resultaterne af uafhængige 
eksperters forskning, efter anmodning af Udvalget for Andragender, i anvendelsen af 
habitatdirektivet, navnlig for så vidt angår de manglende kompensationsforanstaltninger, 
den manglende kontrol af sådanne foranstaltninger og det forhold, at de, såfremt de 
overhovedet gennemføres, gennemføres for sent; samt de øvrige forslag og anbefalinger, 
der er indeholdt i denne betænkning;

11. opfordrer til et mere effektivt grænseoverskridende samarbejde for at bevare 
biodiversiteten og miljøet i almindelighed, navnlig i sådanne områder som Donaufloden 
og -deltaet, Sortehavet, Middelhavsområdet og de baltiske områder, således som Det 
Europæiske Miljøagentur har opfordret til; finder, at mange Natura 2000 beskyttede 
områder er direkte eller indirekte berørt af forurening, og at skader på naturen også 
kommer fra lande uden for Europa, og nødvendigheden af at indarbejde europæiske 
miljøstandarder i vores partnerskabsaftaler med nabolandene bør derfor understreges;

12. mener, at de politiske myndigheder i medlemsstaterne oftere bør pålægges forpligtelsen til 
at vise, hvordan de agter at bevare miljøet og dets biodiversitet, når de overvejer ny 
udvikling af infrastruktur, snarere end borgerne, som gennem deres andragender kræver, 
at deres rettigheder i henhold til direktiverne beskyttes;

13. opfordrer til, at der gennemføres en seriøs konsekvensvurdering af den nuværende 
miljølovgivning, i første omgang af VVM-direktivet og fugle- og habitatdirektivet , og der 
bør foreslås nye strengere retningslinjer for at sikre en korrekt gennemførelse af disse 
direktiver baseret på henstillingerne fra Parlamentets kompetente udvalg, som Udvalget 
for Andragender er parat til at samarbejde med for at sikre, at borgernes bekymringer i 
højere grad afspejles i fremtidige miljøforanstaltninger;

14. Det må være en prioritet at sikre en fuld og effektiv gennemførelse af den nuværende EU-
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lovgivning om miljøet og biodiversiteten og en klar forpligtelse til at støtte dens mål! Der 
henviser til, at selv om det er blevet påvist, at en række forbedringer bør foretages, er det 
afgørende at fokusere på håndhævelse og en mere effektiv overvågning.


