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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. osztja a számos petícióbenyújtó aggodalmát, mely szerint az Európai Unió nem tudja 
biztosítani a 2010. évi biodiverzitás cselekvési terv hatékonyan végrehajtását, és úgy véli, 
hogy ez számos fontos tényező eredménye, amelyekért az európai intézmények, konkrétan 
pedig az Európai Bizottság, valamint a tagállamok felelősek, beleértve regionális és hely 
hatóságaikat is;

2. hangsúlyozza, hogy sürgősen végre kell hajtani a madár- és élőhelyvédelmi irányelveket 
megfelelő finanszírozással és a szárazföldi és tengeri Natura 2000–hálózat teljessé 
tételével; a madár-, illetve az élőhelyvédelmi irányelv az EU természetvédelmi 
jogszabályainak gerincét képezi, és a végrehajtásában keletkezett jelentős késedelem 
ellenére képesnek bizonyult arra, hogy visszafordítsa a veszélyeztetett fajok és élőhelyek 
csökkenő tendenciáját ott, ahol teljes mértékben végrehajtásra került és finanszírozásban 
is részesült;

3. megjegyzi, hogy a bizottságban zajló tárgyalások során a Bizottság részéről gyakran 
hiányzik a biodiverzitás megőrzéséhez kapcsolódó környezetvédelmi irányelvek 
alkalmazásának megfelelő betartatása iránti szándék, amit a polgárok petícióihoz való 
gyakran elutasító hozzáállás, a tagállamok elleni szabálysértési eljárás megindításától való 
vonakodás, valamint a biodiverzitásban bekövetkező veszteségek megelőzésének egyik 
módszereként a megelőzés elve fontossága felismerésének általános hiánya jelez;

4. megjegyzi, hogy szerencsére léteznek olyan példák, ahol a Bizottság cselekedett a Petíciós 
Bizottsággal folytatott viták után, méghozzá a javasolt Via Baltica elnevezésű útvonallal 
kapcsolatos petíciók esetében, amely útvonal az eredeti tervek szerint egyedülálló őserdei 
területeket és vízfolyásokat semmisített volna meg a Rospuda-völgyben, de amelyet azóta
töröltek, helyette pedig olyan alternatív útvonalat választottak, amely tiszteletben tartja a 
Natura 2000–területeket;

5. példaként olyan eseteket sorol fel, amelyekben fontos petíciók érkeztek, de amelyek 
esetében a bizottság mindeddig nem tudott egyezségre jutni a Bizottsággal az uniós 
irányelvek megfelelő alkalmazásának betartatása kérdésében; a Balti-tengeri gázvezeték, a 
Nordstream, amellyel kapcsolatban a Parlament fontos jelentést fogadott el annak a 
környezetre és a sérülékeny ökoszisztémákra gyakorolt lehetséges hatásáról; a 
spanyolországi nagymértékű urbanizáció környezeti hatásai, különösen a partmenti 
területeken és a szigetvilágban;  a Franciaországban, a Loire völgyében tervezett nagy 
infrastruktúraprojektek lehetséges hatásai;

6. aggodalmát fejezi ki, hogy számos esetben a Bizottság nem cselekszik az általa a 
tagállamok hatóságai végső döntésének nevezett várakozási idő alatt; mégis, amikor 
ezeket a „végső döntéseket” meghozzák, gyakran már túl késő elkerülni a helyi környezet 
visszafordíthatatlan károsodását és a biodiverzitásra és a fajok megőrzésére és védelmére 
kifejtett járulékos negatív hatásokat; megjegyzi, hogy a Bizottság ezenkívül túl 
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engedékeny a határidők tekintetében, amelyekre a tagállamok kötelesek lennének 
válaszokat adni a környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos lehetséges jogsértésekre, és 
túlságosan vonakodnak attól, hogy saját vizsgálatot végezzenek;

7. alátámasztja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség eredményeit, amikor kimondja:
„az EU élőhely-irányelve által védett fajok és élőhelyek megőrzése tekintetében kaialkult 
helyzet aggodalomra ad okot”, valamint, hogy „nem a biodiverzitás szigeteinek 
megőrzésére kellene összpontosítanunk minden erőnket, amikor a természet mindenhol 
máshol veszendőbe megy”, mivel ez tükrözi az európai polgárok által az Európai 
Parlament számára eljuttatott petícióikban oly sokszor kifejezett véleményt;

8. a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv megerősítésére és céljainak sokkal szigorúbb 
értelmezésére szólít fel, és megjegyzi például, hogy ezen irányelv értelmében a nagy 
infrastruktúra-projektek kialakítói maguk végzik a környezeti hatásvizsgálatot oly módon, 
amely túl gyakran híján van az objektivitásnak és nem veszi figyelembe a helyi 
közösségek és megválasztott képviselőik aggodalmait, amikor megpróbálják megvédeni a 
biodiverzitást; meg kell fontolni egy közös szakértő-akkreditációs rendszer létrehozását;

9. kritizálja a tagállamok politikai hatóságainak szemmel láthatólag egyre erősödő 
tendenciáját, hogy visszatartják a projektek környezeti hatásairól szóló információkat az 
érintett helyi lakosoktól, ami ellenkezik az EU jogszabályaiba integrált Aarhusi 
Egyezménnyel;

10. sürgeti a Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vegye tudomásul a független szakértőknek 
az élőhely-irányelv alkalmazásával kapcsolatban a Petíciós Bizottság kérésére lefolytatott 
kutatásainak eredményeit, különös tekintettel a kiegészítő intézkedések hiányára, az ilyen 
intézkedések értékelésének hiányára és arra, hogy ha egyáltalán elvégzik őket, akkor is 
gyakran túl későn; továbbá az e jelentésben található más javaslatokat és ajánlásokat;

11. hatékonyabb határokon átnyúló együttműködésre szólít fel a biodiverzitás és általában a 
környezet megőrzésére, különösen az olyan régiókban, mint a Duna vidéke és deltája, a 
Fekete-tenger, a Földközi-tengeri régió, valamint a Balti-tenger vidéke, ahogy arra már az 
EGT is felszólított; tekintve, hogy számos Natura 2000 védett területet közvetlenül vagy 
közvetetten érint a szennyezés, valamint hogy a természetet Európán kívüli tényezők is 
károsítják, hangsúlyozni kell annak szükségességét, hogy az európai normákat a 
szomszédos országokkal kötött partnerségi megállapodásainkba is belefoglalják;

12. úgy véli, hogy ahelyett, hogy a polgárokra hárítanánk a felelősséget, akik petícióikon 
keresztül azt kérik, hogy az irányelvek által biztosított jogaikat megvédjék, gyakrabban 
kellene a tagállamok politikai hatóságait felelőssé tenni annak demonstrálására, hogy 
miként kívánják megőrizni a környezetet és annak biodiverzitását, amikor új 
infrastruktúra-fejlesztést fontolgatnak;

13. a jelenleg hatályos környezetvédelmi jogszabályok sokkal alaposabb hatásvizsgálatára 
szólít fel, kezdve a KHV-, az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvekkel, valamint 
új és szigorúbb iránymutatásokat kell javasolni annak biztosítása érdekében, hogy 
megvalósuljon az említett irányelvek megfelelő végrehajtása a Parlament saját illetékes 
bizottságának ajánlásai alapján, amely bizottsággal a Petíciós Bizottság kész 
együttműködni annak elérése érdekében, hogy a polgárokat foglalkoztató kérdések 
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fokozottan megjelenjenek a jövőbeni környezetvédelmi fellépésekben;

14. A prioritásnak a környezettel és a biodiverzitással kapcsolatos jelenlegi európai 
jogszabályok teljes és hatékony végrehajtásának és célkitűzéseik iránti egyértelmű 
elkötelezettségnek kell lennie! Jóllehet néhány szempont tökéletesítésre szorul – amint azt
láttuk –, alapvető fontosságú, hogy a jogszabályok betartatására és hatékony felügyeletére 
összpontosítsunk.


