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Изменение 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. настоятелно призовава 
Европейската комисия да публикува 
съобщението, което е обявила,
относно бъдещото финансиране на 
„Натура 2000” във възможно най-
кратки срокове и във всеки случай през 
2010 г., така че този аспект да може 
да бъде разгледан заедно с новата 
стратегия за биологичното 
разнообразие до 2020 г.;

Or. en

Изменение 2
Pascale Gruny

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. дава примери за важни петиции, 
които са били приети, но за които 
комисията не е успяла да получи 
съдействието на Европейската 
комисия за подобаващо 
правоприлагане на директивите на 
ЕС; такъв пример е газопроводът в 
Балтийско море "Северен поток", 
относно който Парламентът прие
важен доклад във връзка с 
потенциалното въздействие върху 
околната среда и крехките 
екосистеми; въздействието върху 
околната среда, причинено от 
масовата урбанизация в Испания, и 
по-конкретно отражението върху 

заличава се
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крайбрежните и островните райони;  
потенциалното въздействие на 
значителните инфраструктурни 
проекти, планирани за изпълнение в 
долината на Лоара във Франция;

Or. fr

Изменение 3
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава за засилване на 
Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда и за много по-
строго тълкуване на нейните цели и 
като пример отбелязва, че в 
съответствие с условията на тази 
директива, лицата, отговарящи за 
разработването на едромащабни 
инфраструктурни проекти, извършват 
сами оценки за въздействието върху 
околната среда, които често са лишени 
от обективност и не отчитат интересите 
на местните общности и техните 
избрани представители, когато те се 
опитват да защитят биологичното 
разнообразие; следва да бъде обмислен 
въпросът за обща европейска система 
за акредитация на експерти; 

8. призовава за засилване на 
Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда и за много по-
строго тълкуване на нейните цели и 
като пример отбелязва, че в 
съответствие с условията на тази 
директива, лицата, отговарящи за 
разработването на едромащабни 
инфраструктурни проекти, извършват 
сами оценки за въздействието върху 
околната среда, които често са лишени 
от обективност и не отчитат интересите 
на местните общности и техните 
избрани представители, когато те се 
опитват да защитят биологичното 
разнообразие; необходима е обща 
европейска система за акредитация на 
експерти;

Or. de

Изменение 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Проектостановище
Параграф 10
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Проектостановище Изменение

10. настоятелно призовава комисията по 
околна среда, по искане на комисията по 
петиции, да се запознае с направените 
от независими експерти констатации 
във връзка с проучване на прилагането 
на директивата за местообитанията, и 
по-точно във връзка с отсъствието на 
мерки за обезщетение, невъзможността 
за проверка на тези мерки и факта, че 
тези мерки се предприемат твърде 
късно, ако изобщо бъдат предприети; 
настоятелно призовава и за запознаване 
с другите съдържащи се в доклада 
предложения и препоръки;

10. настоятелно призовава комисията по 
околна среда, по искане на комисията по 
петиции, да се запознае с направените 
от независими експерти констатации 
във връзка с проучване на прилагането 
на директивата за местообитанията, и 
по-точно във връзка с отсъствието на 
оценка на алтернативите и 
кумулативните ефекти на 
проектите, както и неадекватно 
управление на обекта и, при 
вземането на решение във връзка с 
мерки за обезщетение, невъзможността 
за проверка на тези мерки и факта, че 
тези мерки често се предприемат 
твърде късно, ако изобщо бъдат 
предприети; настоятелно призовава и за 
запознаване с другите съдържащи се в 
доклада предложения и препоръки;

Or. en

Изменение 5
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че тежестта следва да бъде 
поставяна по-скоро върху плещите на 
политическите органи в държавите-
членки, така че те да покажат по какъв 
начин възнамеряват да допринесат за 
опазването на околната среда и нейното 
биологично разнообразие, когато се 
отдават на мисли за нови 
инфраструктурни проекти, а не върху 
гражданите, които със своите петиции 
призовават за защитаване на правата им 
в съответствие с директивите;

12. счита, че тежестта следва да бъде 
поставяна върху плещите на 
политическите органи в държавите-
членки, така че те да покажат по какъв 
начин възнамеряват да допринесат за 
опазването на околната среда и нейното 
биологично разнообразие, когато се 
отдават на мисли за нови 
инфраструктурни проекти, а не върху 
гражданите, които със своите петиции 
призовават за защитаване на правата им 
в съответствие с директивите;
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Изменение 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. призовава да се направи много по-
сериозна оценка на въздействието на 
съществуващото законодателство в 
областта на околната среда, като се 
започне от Директивата за ОВОС, 
Директивата за местообитанията и 
Директивата за птиците, както и да се 
предложат нови по-строги насоки, за 
да се гарантира правилното прилагане 
на тези директиви въз основа на 
препоръките на компетентната комисия 
на самия Парламент, с която комисията 
по петиции с готовност ще работи, за да 
се гарантира, че притесненията на 
гражданите ще бъдат по-добре 
отразявани в бъдещите действия в 
областта на околната среда;

13. призовава да се положат сериозни 
усилия за интегриране на 
биологичното разнообразие във всички 
съответни области на политиките 
на Европейския съюз, особено в 
контекста на реформата в общата 
политика в областта на 
рибарството, общата 
селскостопанска политика и новите 
финансови перспективи на ЕС; счита, 
че Директивата за ОВОС, 
Директивата за стратегическа 
оценка на околната среда, 
Директивата за местообитанията и 
Директивата за птиците се нуждаят от
нови по-строги насоки, за да се 
гарантира правилното прилагане на тези 
директиви въз основа на препоръките на 
компетентната комисия на самия 
Парламент, с която комисията по 
петиции с готовност ще работи, за да се 
гарантира, че притесненията на 
гражданите ще бъдат по-добре 
отразявани в бъдещите действия в 
областта на околната среда;

Or. en


