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Ændringsforslag 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. Opfordrer indtrængende Europa-
Kommissionen til snarest muligt og under 
alle omstændigheder i løbet af året 2010 
at offentliggøre meddelelsen, den har 
bebudet om fremtidig finansiering af 
Natura 2000, så dette aspekt kan 
undersøges sammen med den nye strategi 
for biodiversitet frem til 2020;

Or. en

Ændringsforslag 2
Pascale Gruny

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. henviser til eksempler, hvor vigtige 
andragender er blevet modtaget, men hvor 
det hidtil ikke er lykkedes udvalget at få 
tilsagn fra Kommissionen, om at den vil 
håndhæve anvendelsen af EU-
direktiverne korrekt; gasledningen i 
Østersøen – Nord Stream , som 
Parlamentet vedtog en vigtig betænkning 
om vedrørende den mulige indvirkning på 
miljøet og skrøbelige økosystemer; de 
miljømæssige konsekvenser af omfattende 
urbanisering i Spanien og dens 
indvirkning på miljøet i kystområder og 
øsamfund;  de mulige konsekvenser af 
store infrastrukturprojekter der er 
planlagt i Frankrig i Loire-dalen;

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 3
Angelika Werthmann

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. opfordrer til, at direktivet om vurdering 
af virkninger på miljøet (VVM-direktivet) 
styrkes, og dets formål fortolkes meget 
strengere, og bemærker for eksempel, at 
udviklere af store infrastrukturprojekter i 
henhold til dette direktiv selv foretager 
miljøkonsekvensvurderingen på en måde, 
der også ofte mangler objektivitet, og 
undlader at overveje de lokale samfunds og 
deres folkevalgtes betænkeligheder, når 
disse forsøger at forsvare biodiversiteten; 
finder, at en fælles europæisk 
akkrediteringsordning for eksperter bør 
overvejes;

8. opfordrer til, at direktivet om vurdering 
af virkninger på miljøet (VVM-direktivet) 
styrkes, og dets formål fortolkes meget 
strengere, og bemærker for eksempel, at 
udviklere af store infrastrukturprojekter i 
henhold til dette direktiv selv foretager 
miljøkonsekvensvurderingen på en måde, 
der også ofte mangler objektivitet, og 
undlader at overveje de lokale samfunds og 
deres folkevalgtes betænkeligheder, når 
disse forsøger at forsvare biodiversiteten; 
finder, at en fælles europæisk 
akkrediteringsordning for eksperter er 
nødvendig;

Or. de

Ændringsforslag 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. opfordrer indtrængende Miljøudvalget 
til at notere sig resultaterne af uafhængige 
eksperters forskning, efter anmodning af 
Udvalget for Andragender, i anvendelsen 
af habitatdirektivet, navnlig for så vidt 
angår de manglende 
kompensationsforanstaltninger, den 
manglende kontrol af sådanne 
foranstaltninger og det forhold, at de, 
såfremt de overhovedet gennemføres, 
gennemføres for sent; samt de øvrige 
forslag og anbefalinger, der er indeholdt i 

10. opfordrer indtrængende Miljøudvalget 
til at notere sig resultaterne af uafhængige 
eksperters forskning, efter anmodning af 
Udvalget for Andragender, i anvendelsen 
af habitatdirektivet, navnlig for så vidt 
angår den manglende evaulering af 
alternativer til og kumulative virkninger 
af projekter samt utilstrækkelig 
forvaltning af lokaliteterne, og når der er 
truffet kompensationsforanstaltninger, den 
manglende kontrol af sådanne 
foranstaltninger og det forhold, at de, 
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denne betænkning; såfremt de overhovedet gennemføres, 
gennemføres for sent, samt de øvrige 
forslag og anbefalinger der er indeholdt i 
denne betænkning

Or. en

Ændringsforslag 5
Angelika Werthmann

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. mener, at de politiske myndigheder i 
medlemsstaterne oftere bør pålægges 
forpligtelsen til at vise, hvordan de agter at 
bevare miljøet og dets biodiversitet, når de 
overvejer ny udvikling af infrastruktur, 
snarere end borgerne, som gennem deres 
andragender kræver, at deres rettigheder i 
henhold til direktiverne beskyttes;

12. mener, at de politiske myndigheder i 
medlemsstaterne bør pålægges 
forpligtelsen til at vise, hvordan de agter at 
bevare miljøet og dets biodiversitet, når de 
overvejer ny udvikling af infrastruktur, 
snarere end borgerne, som gennem deres 
andragender kræver, at deres rettigheder i 
henhold til direktiverne beskyttes;

Or. de

Ændringsforslag 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. opfordrer til, at der gennemføres en 
seriøs konsekvensvurdering af den 
nuværende miljølovgivning, i første 
omgang af VVM-direktivet og fugle- og 
habitatdirektivet, og der bør foreslås nye 
strengere retningslinjer for at sikre en 
korrekt gennemførelse af disse direktiver 
baseret på henstillingerne fra Parlamentets 
kompetente udvalg, som Udvalget for 
Andragender er parat til at samarbejde med 
for at sikre, at borgernes bekymringer i 

13. opfordrer til en stor indsats for at 
integrere biodiversiteten i alle relevante 
EU- politikker, navnlig i forbindelse med 
reformen af den fælles fiskeripolitik, den 
fælles landbrugspolitik og EU's nye 
finansielle overslag; finder, at VVM-
direktivet, direktivet om strategiske 
miljøkonsekvensvurderinger og fugle- og
habitatdirektiverne kræver nye strengere 
retningslinjer for at sikre en korrekt 
gennemførelse af disse direktiver baseret 
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højere grad afspejles i fremtidige 
miljøforanstaltninger;

på henstillingerne fra Parlamentets 
kompetente udvalg, som Udvalget for 
Andragender er parat til at samarbejde med 
for at sikre, at borgernes bekymringer i 
højere grad afspejles i fremtidige 
miljøforanstaltninger;

Or. en


