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Τροπολογία 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. Προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δημοσιεύσει την Ανακοίνωση που έχει 
αναγγείλει για τη μελλοντική 
χρηματοδότηση της Natura 2000 το 
συντομότερο δυνατό, και σε κάθε 
περίπτωση κατά τη διάρκεια του 2010, 
έτσι ώστε αυτή η πτυχή να μπορεί να 
εξετασθεί από κοινού με τη νέα 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 2
Pascale Gruny

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δίνει παραδείγματα σημαντικών 
αναφορών που έχει λάβει για τις οποίες 
όμως η Επιτροπή δεν έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή της για τη δέουσα επιβολή 
της εφαρμογής των ενωσιακών οδηγιών· 
ο αγωγός αερίου της Βαλτικής Θάλασσας 
(Nordstream) για τον οποίο το 
Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει αξιόλογη 
έκθεση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον και στα ευάλωτα 
οικοσυστήματα· ο περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος σαρωτικής αστικοποίησης 
στην Ισπανία και οι επιπτώσεις του στο 
περιβάλλον σε παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές· ο πιθανός αντίκτυπος 
σημαντικών έργων υποδομής που 

διαγράφεται
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σχεδιάζονται στη Γαλλία για την κοιλάδα 
του Λίγηρα·

Or. fr

Τροπολογία 3
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί την ενίσχυση της Οδηγίας για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικού Αντικτύπου και 
μια πολύ περισσότερο δυναμική ερμηνεία 
των στόχων της, και σημειώνει, για 
παράδειγμα, ότι, σύμφωνα με τους όρους 
της εν λόγω οδηγίας οι ίδιοι οι ανάδοχοι 
μεγάλων έργων υποδομής προβαίνουν σε 
μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου με 
τρόπο που πολύ συχνά πάσχει από 
αντικειμενικότητα και αποτυγχάνει να 
εξετάζει τις ανησυχίες τοπικών κοινοτήτων 
και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους 
όταν επιδιώκουν να προασπίσουν τη 
βιοποικιλότητα· θα πρέπει να εξετασθεί
ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 
διαπίστευσης εμπειρογνωμόνων·

8. ζητεί την ενίσχυση της Οδηγίας για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικού Αντικτύπου και 
μια πολύ περισσότερο δυναμική ερμηνεία 
των στόχων της, και σημειώνει, για 
παράδειγμα, ότι, σύμφωνα με τους όρους 
της εν λόγω οδηγίας οι ίδιοι οι ανάδοχοι 
μεγάλων έργων υποδομής προβαίνουν σε 
μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου με 
τρόπο που πολύ συχνά πάσχει από 
αντικειμενικότητα και αποτυγχάνει να 
εξετάζει τις ανησυχίες τοπικών κοινοτήτων 
και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους 
όταν επιδιώκουν να προασπίσουν τη 
βιοποικιλότητα· είναι αναγκαίο ένα κοινό 
ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης 
εμπειρογνωμόνων·

Or. de

Τροπολογία 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. προτρέπει την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος να λάβει υπόψη τα 
πορίσματα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
στην έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για 

10. προτρέπει την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος να λάβει υπόψη τα 
πορίσματα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
στην έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για 
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την εφαρμογή της οδηγίας περί οικοτόπων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής 
Αναφορών, κυρίως όσον αφορά στην 
έλλειψη αντισταθμιστικών μέτρων, στην 
έλλειψη επαλήθευσης τέτοιων μέτρων και 
στο γεγονός ότι, ακόμα και αν 
εφαρμοσθούν, εφαρμόζονται υπερβολικά 
καθυστερημένα, καθώς και άλλες 
προτάσεις και συστάσεις που περιέχονται 
στην παρούσα έκθεση·

την εφαρμογή της οδηγίας περί οικοτόπων, 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής 
Αναφορών, κυρίως σε ό,τι αφορά την 
έλλειψη αξιολόγησης εναλλακτικών 
λύσεων σε σωρευτικές συνέπειες των 
σχεδίων καθώς και στην ανεπαρκή 
διαχείριση της περιοχή του Natura 2000 
και, όταν αποφασίζονται αντισταθμιστικά 
μέτρα, στην έλλειψη επαλήθευσης τέτοιων 
μέτρων και στο γεγονός ότι, ακόμα και αν 
εφαρμοσθούν, εφαρμόζονται υπερβολικά 
καθυστερημένα, καθώς και άλλες 
προτάσεις και συστάσεις που περιέχονται 
στην παρούσα έκθεση·

Or. en

Τροπολογία 5
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. θεωρεί ότι θα πρέπει συχνότερα να 
ανατίθεται στις πολιτικές αρχές των 
κρατών μελών η υποχρέωση να 
καταδεικνύουν με ποιο τρόπο προτίθενται 
να διατηρήσουν το περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητά του όταν ενστερνίζονται 
την ιδέα νέων αναπτυξιακών υποδομών και 
να μην ανατίθεται η σχετική ευθύνη στους 
πολίτες οι οποίοι, μέσω των αναφορών 
τους, κάνουν έκκληση για την προστασία 
των δικαιωμάτων τους μέσω των οικείων 
αναφορών·

12. θεωρεί ότι θα πρέπει να ανατίθεται στις 
πολιτικές αρχές των κρατών μελών η 
υποχρέωση να καταδεικνύουν με ποιο 
τρόπο προτίθενται να διατηρήσουν το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητά του 
όταν ενστερνίζονται την ιδέα νέων 
αναπτυξιακών υποδομών και να μην 
ανατίθεται η σχετική ευθύνη στους πολίτες 
οι οποίοι, μέσω των αναφορών τους, 
κάνουν έκκληση για την προστασία των 
δικαιωμάτων τους μέσω των οικείων 
αναφορών·

Or. de
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Τροπολογία 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. ζητεί να πραγματοποιηθεί λεπτομερής 
μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου 
σχετικά με ισχύουσα περιβαλλοντική 
νομοθεσία, αρχίζοντας με την ΕΠΕ, και 
τις οδηγίες περί πτηνών και οικοτόπων, 
καθώς και να προταθούν νέες 
αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές για 
να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των εν 
λόγω οδηγιών με βάση τις συστάσεις της 
αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, με 
την οποία η Επιτροπή Αναφορών θα 
συνεργασθεί προθύμως για να εξασφαλίσει 
μια καλύτερη αντανάκλαση των 
ανησυχιών των πολιτών σε αυριανές 
δράσεις σχετικά με το περιβάλλον·

13. ζητεί να καταβληθεί σοβαρή 
προσπάθεια για να ενσωματωθεί η 
βιοποικιλότητα σε όλους τους σχετικούς 
τομείς των ενωσιακών πολιτικών, κυρίως 
στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και των νέων 
δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η ΕΠΕ, και οι οδηγίες περί 
πτηνών και οικοτόπων, χρειάζονται νέες
αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές για 
να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των εν 
λόγω οδηγιών με βάση τις συστάσεις της 
αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, με 
την οποία η Επιτροπή Αναφορών θα 
συνεργασθεί προθύμως για να εξασφαλίσει 
μια καλύτερη αντανάκλαση των 
ανησυχιών των πολιτών σε αυριανές 
δράσεις σχετικά με το περιβάλλον·

Or. en


