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SUGESTII

Comisia pentru petiţii invită Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, 
competentă în fond, să includă, acolo unde este posibil, următoarele comentarii, sugestii şi 
recomandări în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. împărtăşeşte preocuparea exprimată de numeroşi petiţionari cu privire la faptul că 
Uniunea Europeană nu a asigurat o aplicare eficientă a Planului de acţiune pe 2010 
privind biodiversitatea şi consideră că acest fapt este rezultatul unui număr de factori 
importanţi de care se fac responsabile instituţiile europene, în special Comisia, precum şi 
statele membre, inclusiv autorităţile lor regionale şi locale;

2. subliniază necesitatea urgentă de a pune în aplicare în mod integral Directiva „păsări” şi 
Directiva „habitate”, susţinute de o finanţare adecvată, precum şi de a completa reţeaua 
terestră şi marină Natura 2000;  având în vedere faptul că Directiva „păsări” şi Directiva 
„habitate” constituie elementul central al legislaţiei UE privind protecţia naturii şi că, în 
ciuda întârzierilor considerabile în ceea ce priveşte aplicarea lor, acestea s-au dovedit 
capabile, acolo unde au fost aplicate pe deplin şi finanţate, să inverseze tendinţele de 
declin ale speciilor şi habitatelor ameninţate;

3. ia act de faptul că în discuţiile purtate în cadrul Comisiei pentru petiţii, Comisia 
Europeană face deseori dovadă de lipsă de hotărâre în ceea ce priveşte punerea în aplicare 
în mod adecvat a directivelor privind mediul legate de păstrarea biodiversităţii, 
demonstrată prin atitudinea frecventă de respingere a petiţiilor cetăţenilor, prin reticenţa 
de a deschide procedurile privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor 
membre, printr-un eşec comun de a recunoaşte importanţa principiului precauţiei ca 
modalitate de prevenire a pierderii biodiversităţii;

4. ia act de faptul că, din fericire, există exemple în cazul cărora Comisia Europeană a luat 
măsuri după discuţiile cu Comisia pentru petiţii, în special în cazul petiţiilor cu privire la 
propunerea de rută Via Baltica, programată iniţial să distrugă zone unice de păduri 
primitive şi cursuri de apă din valea Rospuda, dar care este în prezent anulată şi în locul 
căreia s-a ales o rută alternativă, care respectă Natura 2000; 

5. semnalează, ca exemplu, situaţiile în care s-au primit petiţii importante, dar în cazul cărora 
Comisia pentru petiţii nu a obţinut încă acordul Comisiei Europene pentru a garanta 
punerea în aplicare în mod corespunzător a directivelor UE; Conducta de gaz Marea 
Baltică - Nordstream în privinţa căreia Parlamentul a adoptat un raport important referitor 
la impactul potenţial asupra mediului şi asupra ecosistemelor fragile; impactul ecologic al 
urbanizării masive din Spania şi asupra mediului din regiunile insulare şi de coastă;  
impactul potenţial al proiectelor majore de infrastructură planificate în Franţa, pe valea 
Loarei;

6. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în multe cazuri, Comisia nu ia măsuri, 
aşteptând ceea ce aceasta numeşte deciziile finale ale autorităţilor statelor membre;  cu 
toate acestea, când aceste „decizii finale” sunt adoptate, este deseori prea târziu să se evite 
daunele iremediabile asupra mediului local şi efectele negative care decurg de aici asupra 
conservării şi protejării biodiversităţii şi a speciilor; ia act de faptul că, în plus, Comisia 
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este prea indulgentă în ceea ce priveşte termenele-limită la care statele membre ar trebui 
obligate să reacţioneze în cazul unor încălcări posibile legate de chestiunile de mediu, 
precum şi prea reticentă pentru a efectua propriile evaluări obiective;

7. susţine concluziile Agenţiei europene de mediu care declară că „stadiul de conservare al 
speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivei privind habitatele reprezintă o sursă 
de îngrijorare” şi că nu ar trebui „să ne concentrăm toate eforturile asupra menținerii unor 
insule de biodiversitate, în condițiile în care pierdem natura în afara acestora”, deoarece 
acestea reflectă opiniile foarte des exprimate de cetăţenii europeni în petiţiilor lor către 
Parlamentul European;

8. solicită consolidarea Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului şi o 
interpretare mult mai riguroasă a obiectivelor acesteia, şi observă că, în conformitate cu 
această directivă, creatorii de proiecte majore de infrastructură efectuează evaluarea 
impactului asupra mediului într-un mod care deseori este lipsit de obiectivitate şi nu ia în 
considerare preocupările comunităţilor locale şi a reprezentanţilor aleşi ai acestora care 
urmăresc protejarea biodiversităţii; ar trebui avut în vedere un sistem european de 
acreditare a experţilor; 

9. critică tendinţa vizibil în creştere a autorităţilor politice din statele membre de a refuza 
accesul populaţiei locale afectate la informaţiile referitoare la impactul proiectelor asupra 
mediului, ceea ce contravine Convenţiei de la Aarhus, astfel cum a fost încorporată în 
legislaţia UE;

10. îndeamnă Comisia pentru mediu să ia act de concluziile experţilor independenţi în cadrul 
cercetărilor efectuate cu privire la aplicarea directivei „habitate”, la cererea Comisiei 
pentru petiţii, în special cu privire la lipsa de măsuri compensatorii, lipsa verificării 
acestor măsuri şi la faptul că sunt aplicate deseori prea târziu, în cazul în care sunt 
aplicate, precum şi de celelalte propuneri şi recomandări incluse în acest raport;

11. solicită o cooperare transfrontalieră mai eficientă pentru a păstra biodiversitatea şi mediul 
în general, în special în regiuni precum fluviul şi Delta Dunării, Marea Neagră, regiunea 
Mediteraneană şi zonele baltice, aşa cum a solicitat AEM; 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 normele europene privind mediul să fie incluse 
în acordurile de cooperare cu ţările vecine;

12. consideră că responsabilitatea de a demonstra cum intenţionează să păstreze mediul şi 
biodiversitatea în cazul în care preconizează noi proiecte de infrastructură ar trebui să 
revină mai des autorităţilor politice din statele membre, şi nu atât cetăţenilor care, cu 
ajutorul petiţiilor, fac apel la dreptul lor de a fi protejaţi în conformitate cu directivele; 

13. solicită efectuarea unei evaluări serioase a impactului legislaţiei de mediu existente, 
începând cu Directiva EIA, Directiva „habitate” şi Directiva „păsări”, 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 preocupările 
cetăţenilor sunt mai bine reflectate în măsurile viitoare privind mediul;
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14. trebuie acordată prioritate absolută aplicării integrale şi eficiente a legislaţiei europene 
actuale legate de mediu şi biodiversitate şi unui angajament clar faţă de obiectivele 
acesteia!  consideră că deşi, aşa cum am văzut, unele îmbunătăţiri sunt necesare, este 
esenţial să ne concentrăm asupra punerii în aplicare a dispoziţiilor şi a unor controale mai 
eficiente.


