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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podziela zaniepokojenie wiele osób, które złożyły petycje dotyczące braku skutecznego 
wdrożenia przez Unię Europejską planu działania w sprawie różnorodności biologicznej 
2010 i uważa, że ma to związek z wieloma ważnymi czynnikami, za które 
odpowiedzialność ponoszą instytucje europejskie, a zwłaszcza Komisja Europejska, oraz 
państwa członkowskie, w tym ich władze regionalne i lokalne;

2. podkreśla, że palącą kwestią jest pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i dyrektywy 
siedliskowej za pomocą odpowiedniego finansowania oraz zakończenie tworzenia sieci 
Natura 2000 w środowisku lądowym i morskim; uważa, że dyrektywa ptasia i dyrektywa 
siedliskowa są podstawą prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz że 
pomimo znacznego opóźnienia w ich wdrażaniu wykazały, że mogą odwrócić 
niekorzystne tendencje dotyczące zagrożonych gatunków i siedlisk, jeżeli zostaną w pełni 
wdrożone i odpowiednio finansowane; 

3. zauważa, że podczas debat w komisji, Komisja Petycji często wykazuje brak 
zdecydowania jeżeli chodzi o odpowiednie przestrzeganie stosowania dyrektyw 
środowiskowych dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, czego dowodem jest 
często lekceważące podejście do petycji składanych przez obywateli, opieszałe 
wszczynanie postępowań wobec państw członkowskich w sprawie naruszenia prawa 
wspólnotowego, a także ogólny brak uznania dla znaczenia zasady ostrożności jako 
sposobu zapobiegania utracie różnorodności biologicznej;

4. zauważa, że na szczęście istnieją przypadki podejmowania działań przez Komisję po 
debatach z Komisją Petycji, mianowicie w przypadku projektu trasy Via Baltica, której 
początkowy przebieg spowodowałby zniszczenie unikalnych obszarów pierwotnego lasu 
oraz cieków wodnych w Dolinie Rospudy, lecz z którego zrezygnowano, wybierając 
alternatywny przebieg, uwzględniający obszary Natura 2000.; 

5. podaje przykłady ważnych petycji, w przypadku których Komisji Petycji nie udało się 
nakłonić Komisji Europejskiej do egzekwowania właściwego stosowania dyrektyw 
unijnych; gazociąg bałtycki – Nordstream, w sprawie którego Parlament przyjął ważne 
sprawozdanie dotyczącego potencjalnego wpływu na środowisko i zagrożone ekosystemy; 
wpływ na środowisko masowej urbanizacji w Hiszpanii, a w szczególności jej wpływ na 
środowisko w regionach przybrzeżnych i wyspiarskich; potencjalny wpływ dużych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych planowanych w Dolinie Loary we Francji;

6. wyraża zaniepokojenie wieloma przypadkami, w których Komisja nie podjęła działań
w oczekiwaniu na tak zwane ostateczne decyzje władz państw członkowskich; stwierdza, 
że po podjęciu tych „ostatecznych decyzji” często jest zbyt późno, aby uniknąć 
nieodwracalnych szkód dla lokalnego środowiska naturalnego i negatywnego wpływu na 
różnorodność biologiczną oraz zachowanie i ochronę gatunków; zauważa, że Komisja 
Europejska jest ponadto zbyt pobłażliwa, jeżeli chodzi o przestrzeganie terminów,
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w których państwa członkowskie są zobowiązane udzielić odpowiedzi w sprawie 
ewentualnych naruszeń przepisów dotyczących ochrony środowiska, i wykazuje niechęć 
do przeprowadzania własnych obiektywnych ocen;

7. popiera uwagi Europejskiej Agencji Środowiska, która stwierdziła, że „stan ochrony 
gatunków i siedlisk chronionych zgodnie z dyrektywą siedliskową UE budzi obawy” oraz 
że „nie powinniśmy koncentrować wszystkich naszych wysiłków na ochronie wysp 
różnorodności biologicznej, tracąc przyrodę wszędzie indziej”, ponieważ stwierdzenia te 
często odzwierciedlają opinie wyrażane przez obywateli europejskich w petycjach 
kierowanych do Parlamentu Europejskiego;

wzywa do wzmocnienia dyrektywy w sprawie oceny wpływu na środowisko oraz do 
surowszego interpretowania jej celów i zauważa, na przykład, że zgodnie z przepisami tej 
dyrektywy deweloperzy planujący duże przedsięwzięcia infrastrukturalne powinni sami 
przeprowadzać oceny wpływu, które zbyt często nie są obiektywne i nie uwzględniają 
obaw lokalnych społeczności ani wybranych przez nich przedstawicieli, kiedy usiłują oni 
bronić różnorodności biologicznej; uważa, że należy rozważyć możliwość utworzenia 
wspólnego europejskiego systemu akredytacji ekspertów; 

9. krytycznie odnosi się do widocznego wzrostu wśród politycznych władz państw 
członkowskich tendencji do odmawiania zainteresowanej lokalnej ludności dostępu do 
informacji, co jest sprzeczne z konwencją z Aarhus, która stanowi część prawa unijnego;

10. wzywa Komisję Ochrony Środowiska do uwzględnienia wniosków niezależnych 
ekspertów z badania nad stosowaniem dyrektywy siedliskowej, przeprowadzonego na 
wniosek Komisji Petycji, szczególnie w odniesieniu do braku środków kompensujących, 
braku kontroli nad takimi środkami oraz faktu, że są one wdrażane zbyt późno, jeżeli
w ogóle są wdrażane; wzywa także do uwzględnienia pozostałych propozycji i zaleceń 
zawartych w tym sprawozdaniu;

11. wzywa do prowadzenia skuteczniejszej współpracy transgranicznej, aby chronić 
różnorodność biologiczną i ogólnie środowisko, zwłaszcza w regionach takich jak Dunaj
i jego delta, Morze Czarne, region śródziemnomorski i regiony bałtyckie, zgodnie
z zaleceniami Europejskiej Agencji Środowiska; mając na uwadze, że wiele chronionych 
obszarów sieci Natura 2000 jest pośrednio lub bezpośrednio zanieczyszczanych oraz że 
szkody wyrządzane w środowisku pochodzą spoza Europy, należy podkreślić konieczność 
zawarcia europejskich standardów ochrony środowiska w umowach partnerskich
z sąsiednimi krajami;

12. uważa, że na politycznych władzach państw członkowskich powinna częściej spoczywać 
obowiązek wykazania, jak zamierzają chronić środowisko i różnorodność biologiczną 
przy projektowaniu nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych, a nie na obywatelach, 
którzy za pomocą składanych petycji domagają się ochrony praw przysługujących im na 
mocy dyrektyw;

13. wzywa do przeprowadzenia poważnej oceny skutków obowiązującego prawodawstwa
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poczynając od dyrektywy OOŚ, dyrektywy 
siedliskowej i dyrektywy ptasiej, oraz do zaproponowania nowych, surowszych 
wytycznych, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie tych dyrektyw w oparciu o zalecenia 
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właściwej komisji Parlamentu, z którą Komisja Petycji podejmie chętnie współpracę, aby 
zapewnić lepsze odzwierciedlenie obaw obywateli w przyszłych działaniach dotyczących 
środowiska naturalnego.

14. uważa, że należy priorytetowo potraktować pełne i skuteczne wdrożenie obowiązującego 
prawodawstwa unijnego dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej, a także 
wyraźne zaangażowanie na rzez tych celów; uważa, jak stwierdzono, że należy poprawić 
pewne aspekty i skupić się na egzekwowaniu przepisów i skuteczniejszym 
monitorowaniu.


