Eiropas Cementa asociācija un BirdLife pieņem kopīgu nostāju par Eiropas
Savienības direktīvām: sekmīgāk īstenot pasākumus bioloģiskās
daudzveidības uzlabošanā
Briselē 2015. gada 12. novembrī

BirdLife Europe un CEMBUREAU (cementa ražošanu pārstāvošā organizācija Eiropā)
ir apvienojušas spēkus, lai noteiktu veidus, kā Putnu un Biotopu direktīvas pasākumu
īstenošanu varētu palielināt ieguvumus no bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības
Eiropā.
Saistībā ar nepārtraukto Putnu un Biotopu direktīvu novērtēšanu1, ar pieredzi dalījās gan
cementa industrijas pārstāvji, gan nevalstiskās organizācijas (NVO), norādot, ka, lai gan
direktīvu mērķis ir atbilstošs, to īstenošana valsts līmenī ir jārisina.
“Jebkura direktīvu atvēršana novirzīs uzmanību no tik nepieciešamās rīcības dabā un
izraisīs ilgstošu nenoteiktību uzņēmumiem un to investoriem. Neatkarīgi no tā, vai direktīvas
tiks pārskatītas vai saglabātas nemainīgi, šo divu direktīvu galvenais jautājums paliks to
dalībvalstu līmenī”, teica CEMBUREAU prezidents Daniels Gautiers.
“Tā vietā, lai tērētu laiku direktīvu grozīšanai ar skaidriem un skanīgiem tiesiskajiem
tekstiem, Komisijai vajadzētu koncentrēties uz īstenošanas un izpildes mehānismiem, kas dažos
gadījumos ir bojāti”, norādīja Ariels Brunners, BirdLife Europe Politikas vecākais vadītājs.
Tā, piemēram, abas organizācijas izvirzīja vairākus priekšlikumus ar mērķi uzlabot šā
svarīgā tiesību akta īstenošanu. Tie iekļauj:
•

Bioloģiskās daudzveidības un uzņēmējdarbības plānošanu: Izvērtējot

pieejamību zemei, ir skaidrs, ka sugas un dzīvotnes, kas minētas Putnu un Biotopu
direktīvās, ir jāaizsargā pilnībā. Ja var pierādīt, ka bioloģiskā daudzveidība un
ekonomiskā aktivitāte var iet roku rokā, dalībvalstīm būtu jānodrošina direktīvās
raksturīgais elastīgums to līmenī, lai bez vajadzības nekavētu uzņēmējdarbību.
•

Monitoringu, izpildi un komunikāciju: Ir jādara vairāk, lai uzraudzītu

direktīvu izpildi un īstenošanu dalībvalstu līmenī. Turklāt pašreizējie vadlīniju
dokumenti būtu jādara zināmi plašākam lokam un jāpadara tie draudzīgi lietotājiem,
paredzot, piemēram, kopsavilkumu, aptverot galvenos elementus un daļas.
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Padomes Direktīva 2009/147 / EK, Eiropas Parlamenta un Padomes 30.11.2009. direktīva par savvaļas putnu
aizsardzību un 21.05.1992. Padomes Direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību

•

Vienlīdzīgu attieksmi: Dalībvalstīm, īstenojot direktīvas, ir būtiski, ka

attiecībā uz dažādām nozarēm un pašām dalībvalstīm tiek piemērots vienlīdzīgas
attieksmes princips.
•

Sugu rīcības plānus: Tie var izrādīties noderīgi, lai attīstītu uz

pierādījumiem balstītus reģionālos / nacionālos “sugu rīcības plānus”, kas praktiski
definē “labvēlīgu aizsardzības statusu” un informē par plānošanas un vadīšanas praksi,
tādējādi nodrošinot pamatotu un samērīgu pieeju sugu un populāciju aizsardzībai.
•

Finansējumu: Eiropas Savienībai un direktīvu dalībvalstīm nepieciešams

darīt daudz vairāk, lai veicinātu publiskā un privātā finansējuma piesaisti dabas
aizsardzībai. Turklāt jāpārskata arī veids, kādā tiek piešķirts finansējums, lai iegūtie
līdzekļi tiktu izmantoti pēc iespējas labāk.
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