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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. deli zaskrbljenost mnogih piscev peticij, ker Evropski uniji ni uspelo zagotoviti 
učinkovitega izvajanja akcijskega načrta za leto 2010 o zagotavljanje biotske 
raznovrstnosti in meni, da so k temu prispevali številni pomembni dejavniki, za katere so 
odgovorne evropske institucije, zlasti Komisija, ter države članice, vključno z 
regionalnimi in lokalnimi organi;

2. poudarja, da je treba njuno polno izvajati direktivi o pticah in o habitatih, ob 
zagotovljenem ustreznem financiranju, in zaključiti kopensko in morsko omrežje Natura 
2000; direktivi o pticah in habitatih, ki sta steber naravovarstvene zakonodaje Evropske 
unije, sta kljub znatnim zamudam pri njunem izvajanju dokazali, da kadar sta polno 
izvajani in financirani, lahko zasukata trend izginjanja ogroženih vrst ter habitatov, 

3. ugotavlja, da Komisija v razpravah v odboru pogosto premalo odločno zahteva pravilno 
uporabo okoljskih direktiv o ohranjanju biotske raznovrstnosti, kar se kaže v često 
omalovaževanem pristopu k peticijam državljanov, nepripravljenosti, da bi začela 
postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam in splošnem neuspehu, da bi 
prepoznala pomen previdnostnega načela kot načina za preprečevanje izgube biotske 
raznovrstnosti;

4. ugotavlja, da je po razpravi z Odborom za peticije Komisija k sreči ukrepala v nekaterih 
primerih, in sicer v primeru peticij o predlagani poti baltskega plinovoda, ki bi, kot je bila 
prvotno načrtovana, uničila edinstvena področja pragozda in vodotokov v dolini Rospuda, 
vendar je bila preklicana in je namesto nje izbrana pot, ki spoštuje področja Nature 2000; 

5. opozarja na primere pomembnih prejetih peticij, kjer odboru do sedaj ni uspelo pridobiti 
soglasja Komisije, da se zagotovi pravilno uporabo direktiv Evropske unije; o plinovodu 
Severni tok pod Baltskim morjem, o katerem je Parlament sprejel pomembno poročilo o 
možnem vlivu na okolje in občutljive ekosisteme; o vplivu obsežne urbanizacije v Španiji 
na okolje, zlasti na obalnih in otoških področjih;  o možnih vplivih velikih projektov za 
izgradnjo infrastrukture v dolini Loire v Franciji;

6. je zaskrbljen, da Komisija v mnogih primerih ne ukrepa, ker čaka, da organi bodo organi 
držav članice sprejeli tako imenovano končno odločitev; ki pa so pogosto sprejete, ko je 
že prepozno, da bi se izognili nepopravljivi škodi lokalnem okolju in, posledično, 
negativnim posledicam za biotsko raznovrstnost in ohranjevanje ter varstvo vrst; 
ugotavlja, da je poleg tega Komisija preveč prizanesljiva glede rokov, v katerih naj bi 
države članice odgovorile na možne kršitve v okoljskih zadevah, in premalo pripravljena 
sama opraviti objektivne presoje; 

7. se strinja z Evropsko agencijo za okolje, da so vzroki za zaskrbljenost o varstvenem stanju 
vrst in habitatov, ki so zaščiteni po direktivi Evropske unije o habitatih, in da ne smemo 
vsa prizadevanja usmeriti na ohranjanje otokov biotske raznovrstnosti, obenem pa izgubiti 
naravo povsod drugje, kar odseva mnenje, ki ga evropski državljani pogosto izražajo v 
svojih peticijah, poslanih Evropskemu parlamentu;
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8. poziva k okrepitvi Direktive o presoji vplivov na okolje in k veliko strožjemu tolmačenju 
njenih ciljev in na primer ugotavlja, da po tej direktivi presojo vplivov na okolje pripravijo 
sami izvajalci velikih infrastrukturnih projektov na način, ki je pogosto premalo 
objektiven in ne upošteva pomislekov lokalnih skupnosti ter njihovih izvoljenih 
predstavnikov, ki skušajo varovati biotsko raznovrstnost; razmisliti bi bilo treba o 
skupnem evropskem sistemu akreditacije izvedencev; 

9. obsoja očitno naraščajočo težnjo med političnimi organi držav članic, da prizadetemu 
lokalnemu prebivalstvu ne posredujejo podatkov o vplivu projektov na okolje, kar je v 
nasprotju z Aarhuško konvencijo, kakor je bila vključena v zakonodajo Evropske unije;

10. poziva Odbor za okolje, naj upošteva ugotovitve raziskave o izvajanju direktive o 
habitatih, ki so jo na prošnjo Odbora za peticije opravili neodvisni strokovnjaki, zlasti o 
pomanjkanju ukrepov za nadomestilo škode, nepreverjanju takšnih ukrepov in dejstvo, da 
so pogosto izvajani prepozno; pa tudi druge predloge in priporočila iz tega poročila;

11. poziva k učinkovitejšemu čezmejnemu sodelovanju pri ohranjanju biotske raznovrstnosti
in okolja na splošno, zlasti na področjih porečja in delte Donave, Črnega morja, 
Sredozemlja in Baltika, k čemer je pozvala Evropska agencija okolje; ker onesnaževanje 
neposredno ali posredno vpliva na mnoga področja, zaščitena po Naturi 2000, in ker 
naravi škodljive snovi prihajajo tudi iz zunaj Evrope, je treba poudariti, da je treba 
evropske okoljske standarde vključiti v partnerske sporazume Evropske unije s sosednjimi 
državami; 

12. meni, da bi morala biti naloga političnih organov držav članic, da pokažejo kako 
nameravajo ohraniti okolje in biotsko raznovrstnost ob hkratnem snovanju novih 
infrastrukturnih posegov, ne pa državljanov, ki s pomočjo peticij uveljavljajo varstvo 
pravic iz direktiv; 

13. poziva k resni presoji vpliva veljavne okoljske zakonodaje, najprej s presojo vpliva na 
okolje, direktive o ptičih in direktive o habitatih, ter da bi bilo treba predlagati nove, 
strožje smernice, da se zagotovi pravilno izvajanje teh direktiv na podlagi priporočil 
pristojnega odbora parlamenta, s katerim bo Odbor za peticije z veseljem sodeloval, da se 
zagotovi, bodo prihodnji okoljski ukrepi bolje upoštevali skrbi državljanov;

14. prednostna naloga mora biti polno in učinkovito izvajanje sedanje evropske zakonodaje o 
okolju in biotski raznovrstnosti ter jasna zavezanosti njenim ciljem; čeprav je bilo, kot 
smo videli, nekaj izboljšanj, pa se je treba osredotočiti na izvrševanju in učinkovitejšem 
spremljanju.


