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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet delar den oro som många ingivare av framställningar gett uttryck för 
på grund av att Europeiska unionen inte lyckats garantera att 2010 års handlingsplan för 
biologisk mångfald genomförs på ett effektivt sätt. Parlamentet anser det här vara 
resultatet av ett antal viktiga faktorer för vilka EU:s institutioner, särskilt kommissionen 
och medlemsstaterna, inklusive de regionala och lokala myndigheterna i dessa, bär ansvar.

2. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt genomförande av direktiven om vilda fåglar 
och livsmiljöer, med stöd av lämplig finansiering, och slutförande av det landbaserade och 
marina nätverket Natura 2000, är angelägenheter av brådskande natur.  Direktivet om 
vilda fåglar och direktivet om livsmiljöer är ryggraden i EU:s lagstiftning om naturskydd 
och har, trots att genomförandet av dessa försenats i ansenlig mån, visat att de kan vända 
neråtgående tendenser när det gäller hotade arter och livsmiljöer, om de genomförs och 
finansieras fullt ut.

3. Europaparlamentet noterar att det av diskussionerna i utskottet framgått att kommissionen 
ofta har svårt att med kraft driva igenom tillämpningen av miljödirektiv i förbindelse med 
bevarandet av den biologiska mångfalden, vilket ofta har kommit till uttryck genom en 
avvisande inställning till framställningar från medborgarna, en motvillighet att inleda 
överträdelseförfaranden gentemot medlemsstater och en underlåtenhet att erkänna 
betydelsen av försiktighetsprincipen som ett sätt att förebygga att biologisk mångfald går 
förlorad.

4. Europaparlamentet noterar att det lyckligtvis också finns exempel på att kommissionens 
agerat till följd av diskussioner med utskottet för framställningar, särskilt i samband med 
framställningarna om den rutt som hade föreslagits för Via Baltica, som enligt de 
ursprungliga planerna skulle ha förstört unika områden av urskog och vattenfall i 
Rospudadalen, men som sedan ersattes med en alternativ rutt som respekterar områden 
inom Natura 2000. 

5. Europaparlamentet anför som exempel viktiga framställningar som mottagits, men där 
utskottet tillsvidare inte lyckats komma överens med kommissionen om vederbörlig 
respekt för tillämpningen av EU:s direktiv, så är fallet till exempel med Nordstream, 
gasledningen i Östersjön, om vilken parlamentet har antagit ett viktigt betänkande 
angående dess eventuella inverkan på miljön och på känsliga ekosystem, 
miljökonsekvenserna av den massiva urbaniseringen i Spanien och dess inverkan på kust-
och öområden och de eventuella konsekvenserna av planerna på större infrastrukturprojekt 
i Loiredalen i Frankrike.

6. Europaparlamentet anser det vara oroväckande att kommissionen ofta låter bli att agera i 
väntan på det som den kallar slutliga beslut från myndigheterna i medlemsstaterna. När 
dessa “slutliga beslut” har fattats är det emellertid ofta för sent att undvika obotlig skada 
på den lokala miljön, med negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och för 
bevarandet och skyddet av olika arter. Parlamentet noterar att kommissionen dessutom är 
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alltför mild när det gäller de tidsfrister inom vilka medlemsstaterna bör vara skyldiga att 
lämna in svar om eventuella överträdelser i miljöfrågor, och alltför obenägen när det 
gäller att själv göra egna objektiva utvärderingar.  

7. Europaparlamentet stöder de slutsatser Europeiska miljöbyrån dragit om att 
bevarandestatusen för arter och livsmiljöer som skyddas av EU:s livsmiljödirektiv 
föranleder bekymmer, och att man inte bör rikta in alla sina ansträngningar på att bevara 
öar med biologisk mångfald och samtidigt riskera att förlora natur på alla andra ställen, 
vilket också reflekterar åsikter som europeiska medborgare ofta ger uttryck för i sina 
framställningar till Europaparlamentet.

8. Europaparlamentet efterlyser ett stärkande av direktivet om miljökonsekvensbedömning 
och en mycket mer rigorös tolkning av dess målsättningar. Parlamentet noterar till 
exempel att de som utvecklar stora infrastrukturprojekt själva utför 
miljökonsekvensbedömningen på ett sätt som sällan är objektivt och som inte tar hänsyn 
till den oro som lokala samfund och deras valda företrädare ger uttryck för när de försöker 
försvara den biologiska mångfalden. Parlamentet anser att man bör överväga att införa ett 
gemensamt europeiskt system för ackreditering av sakkunniga. 

9. Europaparlamentet kritiserar en till synes uppåtgående tendens hos politiska myndigheter i 
medlemsstaterna att undanhålla berörda lokala invånare information om 
miljökonsekvenserna av olika projekt, något som strider mot Århuskonventionen såsom 
denna införlivats i EU-rätten.

10. Europaparlamentet uppmanar miljöutskottet, på begäran av utskottet för framställningar, 
att beakta oberoende experters forskningsresultat om tillämpningen av livsmiljödirektivet, 
särskilt i samband med bristen på kompensatoriska åtgärder, bristande verifiering av 
sådana åtgärder och det faktum att de ofta, om de överhuvudtaget genomförs, genomförs 
för sent samt att beakta de övriga förslagen och rekommendationerna i detta betänkande.

11. Europaparlamentet efterlyser ett effektivare gränsöverskridande samarbete för att bevara 
den biologiska mångfalden och miljön överlag, särskilt i regionerna kring floden Donau 
och dess delta, Svarta havet, Medelhavsområdet och de baltiska områdena, i enlighet med 
Europeiska miljöbyråns krav. Parlamentet anser att många av områdena inom Natura 2000 
direkt eller indirekt utsätts för föroreningar samt att skador på natur och miljö också 
kommer från håll som ligger utanför Europa, och framhåller därför nödvändigheten av att 
europeiska miljönormer införs i våra partnerskapsavtal med grannländerna. 

12. Europaparlamentet anser att skulden oftare bör läggas på de politiska myndigheterna i 
medlemsstaterna för att visa hur de, när de överväger idéer om ny infrastrukturutveckling 
tänker bevara miljön och dess biologiska mångfald, i stället för på medborgare som 
genom sina framställningar kräver sin rätt i enlighet med de direktiv som man bör värna 
om.  

13. Europaparlamentet kräver att en seriös konsekvensbedömning görs av den befintliga 
miljölagstiftningen, inledningsvis i förbindelse med EIA-direktivet samt direktiven om 
livsmiljöer och vilda fåglar, och att nya och tuffare riktlinjer föreslås som garanterar att 
dessa direktiv genomförs korrekt på basis av rekommendationer från parlamentets egna 
behöriga utskott, med vilket utskottet för framställningar gärna samarbetar för att säkra att 
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det som bekymrar medborgarna bättre avspeglas i morgondagens miljöinsatser.

14. Företräde måste ges åt ett fullständigt och effektivt genomförande av den befintliga 
europeiska lagstiftningen om miljö och biologisk mångfald och åt ett uttalat engagemang i 
dess målsättningar! Vissa förbättringar ska göras som vi sett och det är nu viktigt att 
koncentrera sig på tillämpningen och på en effektivare övervakning.


