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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. μοιράζεται την ανησυχία που έχουν εκφράσει πολλοί αναφέροντες σχετικά με την 
παράλειψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης του 2010 για τη βιοποικιλότητα και θεωρεί ότι αυτή η παράλειψη υπήρξε 
αποτέλεσμα ορισμένων σημαντικών παραγόντων για τους οποίους είναι υπεύθυνα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως η Επιτροπή, και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
των περιφερειακών τους και τοπικών τους αρχών·

2. τονίζει την επείγουσα ανάγκη της πλήρους εφαρμογής των οδηγιών περί πτηνών και 
οικοτόπων, με υποστήριξη της δέουσας χρηματοδότησης, καθώς και της ολοκλήρωσης 
του επίγειου και θαλάσσιου δικτύου Natura 2000· η οδηγία περί πτηνών και η οδηγία περί 
οικοτόπων αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενωσιακής νομοθεσίας για την 
προστασία της φύσης και, παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή τους, 
έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν τη φθίνουσα τάση απειλουμένων ειδών και οικοτόπων, 
εκεί όπου εφαρμόσθηκαν πλήρως και έτυχαν της δέουσας χρηματοδότησης·

3. σημειώνει ότι κατά τις συζητήσεις στην επιτροπή υπάρχει συχνά έλλειψη 
αποφασιστικότητας εκ μέρους της Επιτροπής να επιβάλει καταλλήλως την εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών οδηγιών σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας, γεγονός που 
καταδεικνύεται από την συχνά απορριπτική προσέγγιση σε αναφορές πολιτών, από την 
απροθυμία να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών, και από την 
κοινή παράλειψη να αναγνωρισθεί η σημασία της αρχής της προφύλαξης ως μέσου για 
την πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας·

4. σημειώνει ότι υπάρχουν, ευτυχώς, παραδείγματα όπου η Επιτροπή έχει ενεργήσει, μετά 
από συζητήσεις με την Επιτροπή Αναφορών, κυρίως στην περίπτωση αναφορών για τον 
προτεινόμενο αυτοκινητόδρομο Baltica που είχε αρχικά σχεδιασθεί να καταστρέψει 
μοναδικές περιοχές προϊστορικών δασών και υδάτινων ρευμάτων στην κοιλάδα Rospuda· 
τώρα, όμως, αυτός ο σχεδιασμός έχει ακυρωθεί και έχει επιλεγεί εναλλακτική διαδρομή 
με σεβασμό προς τις περιοχές του Natura 2000·

5. δίνει παραδείγματα σημαντικών αναφορών που έχει λάβει για τις οποίες όμως η Επιτροπή 
δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για τη δέουσα επιβολή της εφαρμογής των ενωσιακών 
οδηγιών· ο αγωγός αερίου της Βαλτικής Θάλασσας (Nordstream) για τον οποίο το 
Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει αξιόλογη έκθεση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και στα ευάλωτα οικοσυστήματα· ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος σαρωτικής 
αστικοποίησης στην Ισπανία και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον σε παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές· ο πιθανός αντίκτυπος σημαντικών έργων υποδομής που
σχεδιάζονται στη Γαλλία για την κοιλάδα του Λίγηρα·

6. εκφράζει την ανησυχία του που σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή παραλείπει να ενεργεί 
εν αναμονή αυτού που ονομάζει τελικές αποφάσεις εκ μέρους των αρχών των κρατών 
μελών· ωστόσο, όταν λαμβάνονται τέτοιες "τελικές αποφάσεις" είναι συχνά πολύ αργά 
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για να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο τοπικό περιβάλλον και, κατ' επέκταση, οι 
σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στην προστασία και διατήρηση 
των ειδών· σημειώνει ότι η Επιτροπή είναι, επιπλέον, πολύ επιεικής όσον αφορά στις 
προθεσμίες εντός των οποίων τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αντιδράσουν σε πιθανές 
παραβιάσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και υπερβολικά απρόθυμα να προβούν 
σε αντικειμενικές αξιολογήσεις με δική τους πρωτοβουλία·

7. υποστηρίζει τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα 
οποία "η κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων που προστατεύονται στο 
πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους αποτελεί πηγή ανησυχίας" και ότι "δεν 
πρέπει να εστιάσουμε όλες τις προσπάθειές μας στη διατήρηση νησίδων βιοποικιλότητας, 
χάνοντας όμως τη φύση σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές", καθώς αυτό αντανακλά τις 
απόψεις που πολύ συχνά εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες στις αναφορές τους προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

8. ζητεί την ενίσχυση της Οδηγίας για τη Μελέτη Περιβαλλοντικού Αντικτύπου και μια 
πολύ περισσότερο δυναμική ερμηνεία των στόχων της, και σημειώνει, για παράδειγμα, 
ότι, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω οδηγίας οι ίδιοι οι ανάδοχοι μεγάλων έργων 
υποδομής προβαίνουν σε μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου με τρόπο που πολύ συχνά 
πάσχει από αντικειμενικότητα και αποτυγχάνει να εξετάζει τις ανησυχίες τοπικών 
κοινοτήτων και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους όταν επιδιώκουν να προασπίσουν τη 
βιοποικιλότητα· θα πρέπει να εξετασθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης 
εμπειρογνωμόνων·

9. επικρίνει την κατά τα φαινόμενα αυξάνουσα τάση των πολιτικών αρχών στα κράτη μέλη 
να καθυστερούν την πρόσβαση πληττομένων πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο έργων, γεγονός που είναι ασύμβατο με τη Σύμβαση του 
Aarhus, όπως ενσωματώνεται στην ενωσιακή νομοθεσία·

10. προτρέπει την Επιτροπή Περιβάλλοντος να λάβει υπόψη τα πορίσματα ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων στην έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για την εφαρμογή της οδηγίας 
περί οικοτόπων, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών, κυρίως όσον αφορά στην 
έλλειψη αντισταθμιστικών μέτρων, στην έλλειψη επαλήθευσης τέτοιων μέτρων και στο 
γεγονός ότι, ακόμα και αν εφαρμοσθούν, εφαρμόζονται υπερβολικά καθυστερημένα, 
καθώς και άλλες προτάσεις και συστάσεις που περιέχονται στην παρούσα έκθεση·

11. ζητεί αποτελεσματικότερη διασυνοριακή συνεργασία για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και, εν γένει, του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο ποταμός 
και το Δέλτα του Δούναβη, η Μαύρη Θάλασσα, η περιοχή της Μεσογείου και οι Βαλτικές 
περιοχές, όπως υπαγορεύεται από τον ΕΟΧ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από τη ρύπανση 
και ότι περιβαλλοντικές ζημίες προκαλούνται επίσης και από περιοχές εκτός Ευρώπης, θα 
πρέπει να τονισθεί η αναγκαιότητα της συμπερίληψης ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών 
προτύπων στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης με γειτονικές χώρες·

12. θεωρεί ότι θα πρέπει συχνότερα να ανατίθεται στις πολιτικές αρχές των κρατών μελών η 
υποχρέωση να καταδεικνύουν με ποιο τρόπο προτίθενται να διατηρήσουν το περιβάλλον 
και τη βιοποικιλότητά του όταν ενστερνίζονται την ιδέα νέων αναπτυξιακών υποδομών 
και να μην ανατίθεται η σχετική ευθύνη στους πολίτες οι οποίοι, μέσω των αναφορών 
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τους, κάνουν έκκληση για την προστασία των δικαιωμάτων τους μέσω των οικείων 
αναφορών·

13. ζητεί να πραγματοποιηθεί λεπτομερής μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου σχετικά με 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, αρχίζοντας με την ΕΠΕ, και τις οδηγίες περί 
πτηνών και οικοτόπων, καθώς και να προταθούν νέες αυστηρότερες κατευθυντήριες 
γραμμές για να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών με βάση τις 
συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, με την οποία η Επιτροπή 
Αναφορών θα συνεργασθεί προθύμως για να εξασφαλίσει μια καλύτερη αντανάκλαση 
των ανησυχιών των πολιτών σε αυριανές δράσεις σχετικά με το περιβάλλον·

14. θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της 
ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και 
θα πρέπει να υπάρξει σαφής δέσμευση όσον αφορά στους στόχους της· εκτιμώντας, όπως 
έχουμε διαπιστώσει, ότι θα πρέπει να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις, έχει βασική 
σημασία να εστιάσουμε στην επιβολή της νομοθεσίας και στην αποτελεσματικότερη 
παρακολούθηση.


