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Pozměňovací návrh 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, 
aby zveřejnila ohlášené sdělení o 
budoucím financování sítě Natura 2000, 
jakmile to bude možné, a v každém 
případě během roku 2010, aby tento 
aspekt mohl být přezkoumán spolu 
s novou strategií pro biologickou 
rozmanitost do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Pascale Gruny

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. jako příklady, kdy výbor obdržel 
důležité petice, avšak dosud nezískal 
souhlas Komise s řádným vymáháním 
uplatňování směrnic EU, uvádí tyto: 
plynovod Nordstream vedený po dně 
Baltského moře, v souvislosti s nímž 
Parlament přijal důležitou zprávu týkající 
se jeho případného dopadu na životní 
prostředí a citlivé ekosystémy, dopad 
masivní urbanizace ve Španělsku na 
životní prostředí, zejména v pobřežních 
a ostrovních oblastech, a případný dopad 
velkých projektů v oblasti infrastruktury 
plánovaných ve francouzském údolí 
Loiry;

vypuštěno

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá k posílení směrnice o posuzování 
vlivů na životní prostředí a k mnohem 
přísnější interpretaci jejích cílů a konstatuje 
například, že podle této směrnice provádějí 
projektanti velkých projektů v oblasti 
infrastruktury sami posouzení dopadu na 
životní prostředí, a to způsobem, který až 
příliš často postrádá objektivitu 
a nezohledňuje obavy místního 
obyvatelstva a jeho volených zástupců, 
pokud se snaží bránit biologickou 
rozmanitost; je třeba zvážit zavedení 
společného evropského systému akreditace 
odborníků;

8. vyzývá k posílení směrnice o posuzování 
vlivů na životní prostředí a k mnohem 
přísnější interpretaci jejích cílů a konstatuje 
například, že podle této směrnice provádějí 
projektanti velkých projektů v oblasti 
infrastruktury sami posouzení dopadu na 
životní prostředí, a to způsobem, který až 
příliš často postrádá objektivitu 
a nezohledňuje obavy místního 
obyvatelstva a jeho volených zástupců, 
pokud se snaží bránit biologickou 
rozmanitost; je toho názoru, že zavedení 
společného evropského systému akreditace 
odborníků je nezbytné;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. naléhavě žádá Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, aby vzal na vědomí poznatky, 
které získali nezávislí odborníci v průběhu 
výzkumu o uplatňování směrnice 
o přírodních stanovištích provedeného na 
žádost Petičního výboru, zejména 
v souvislosti s chybějícími kompenzačními 
opatřeními, nedostatečným ověřováním 
těchto opatření a se skutečností, že tato 
opatření jsou často prováděna příliš pozdě, 

10. naléhavě žádá Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, aby vzal na vědomí poznatky, 
které získali nezávislí odborníci v průběhu 
výzkumu o uplatňování směrnice o 
přírodních stanovištích provedeného na 
žádost Petičního výboru, zejména 
v souvislosti s tím, že nejsou dostatečně 
prověřovány alternativy projektů a jejich 
kumulační dopady a dochází k nevhodné 
správě lokalit, a v případě, že je 
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pokud vůbec; dále tento výbor žádá, aby 
vzal na vědomí také ostatní návrhy 
a doporučení obsažené v této zprávě;

rozhodnuto o kompenzačních opatřeních, 
nejsou tato opatření ověřována a často 
jsou prováděna příliš pozdě, pokud vůbec; 
dále tento výbor žádá, aby vzal na vědomí 
také ostatní návrhy a doporučení obsažené 
v této zprávě;  

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že povinnost prokázat, jak 
bude zajištěna ochrana životního prostředí 
a jeho biologické rozmanitosti, by při 
zvažování nového rozvoje infrastruktury 
měla být častěji ukládána politickým 
orgánům v členských státech než občanům, 
kteří se ochrany svých práv na základě 
uvedených směrnic dovolávají 
prostřednictvím peticí;

12. domnívá se, že povinnost prokázat, jak 
bude zajištěna ochrana životního prostředí 
a jeho biologické rozmanitosti, by při 
zvažování nového rozvoje infrastruktury 
měla být ukládána politickým orgánům 
v členských státech, a nikoli občanům, 
kteří se ochrany svých práv na základě 
uvedené směrnice dovolávají 
prostřednictvím peticí;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. vyzývá k provedení seriózního 
posouzení dopadu stávajících právních 
předpisů v oblasti ochrany životního 
prostředí, jež bude zahájeno směrnicí 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
a směrnicemi o přírodních stanovištích 
a ptácích, a dále vyzývá k navržení nových, 

13. vyzývá k vážnému úsilí o začlenění 
biologické rozmanitosti do všech 
příslušných oblastí politik EU, zejména 
v rámci reformy společné rybářské 
politiky, společné zemědělské politiky a 
nového finančního výhledu EU; domnívá 
se, že směrnice o posuzování vlivů na 
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přísnějších pokynů, které by zajistily 
správné provádění těchto směrnic na 
základě doporučení vydaných příslušným 
výborem Parlamentu, s nímž bude Petiční 
výbor ochotně spolupracovat s cílem 
zajistit, aby budoucí činnost v oblasti 
životního prostředí lépe odrážela obavy 
občanů;

životní prostředí, směrnice o strategickém 
posuzování vlivů na životní prostředí a 
směrnice o přírodních stanovištích a 
ptácích potřebují nové přísnější pokyny, 
které by zajistily správné provádění těchto 
směrnic na základě doporučení vydaných 
příslušným výborem Parlamentu, s nímž 
bude Petiční výbor ochotně spolupracovat 
s cílem zajistit, aby budoucí činnost 
v oblasti životního prostředí lépe odrážela 
obavy občanů;

Or. en


