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Muudatusettepanek 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab tungivalt, et komisjon avaldaks 
väljakuulutatud teatise Natura 2000 
tulevase rahastamise kohta võimalikult 
kiiresti ja igal juhul 2010. aasta jooksul, 
et seda aspekti oleks võimalik käsitleda 
koos bioloogilise mitmekesisuse uue, 
2020. aastani kestva strateegiaga;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Pascale Gruny

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toob näiteid juhtudest, kui on saadud 
olulisi petitsioone, kuid 
petitsioonikomisjonil ei ole siiani 
õnnestunud saada Euroopa Komisjoni 
nõusolekut ELi direktiivide asjakohase 
kohaldamise tagamiseks: Läänemere 
gaasijuhe Nordstream, mille kohta 
Euroopa Parlament võttis vastu olulise 
raporti, mis käsitles võimalikku mõju 
keskkonnale ja tundlikele 
ökosüsteemidele; Hispaania massilise 
linnaehituse keskkonnamõju, eelkõige 
mõju rannikualade ja saarte keskkonnale; 
Prantsusmaale Loire’i orgu 
kavandatavate suurte 
infrastruktuuriprojektide võimalik mõju;

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 3
Angelika Werthmann

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab keskkonnamõju hindamise 
direktiivi karmistamist ja direktiivi 
eesmärkide palju rangemat tõlgendamist 
ning märgib näitena, et nimetatud direktiivi 
alusel viivad suurte 
infrastruktuuriprojektide arendajad ise läbi 
keskkonnamõju hindamist viisil, mis sageli 
ei ole objektiivne ning ei võta arvesse 
kohalike kogukondade ja nende valitud 
esindajate väljendatud muresid seoses 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega;
kaaluda tuleks Euroopa ühise ekspertide 
akrediteerimissüsteemi väljatöötamist;

8. nõuab keskkonnamõju hindamise 
direktiivi karmistamist ja direktiivi 
eesmärkide palju rangemat tõlgendamist 
ning märgib näitena, et nimetatud direktiivi 
alusel viivad suurte 
infrastruktuuriprojektide arendajad ise läbi 
keskkonnamõju hindamist viisil, mis sageli 
ei ole objektiivne ning ei võta arvesse 
kohalike kogukondade ja nende valitud 
esindajate väljendatud muresid seoses 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega; on 
arvamusel, et Euroopa ühise ekspertide 
akrediteerimissüsteemi väljatöötamine on 
vajalik;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab tungivalt, et keskkonnakomisjon 
võtaks teadmiseks järeldused, milleni 
jõuavad sõltumatud eksperdid, kes viivad
läbi petitsioonikomisjoni tellitud uuringu 
loodusdirektiivi kohaldamise kohta, 
eelkõige kompensatsioonimeetmete
puudumise osas, selliste meetmete 
kontrollimise puudumise osas ning asjaolu 
osas, et kui üldse, siis võetakse nimetatud
meetmeid liiga hilja, samuti selles raportis 
sisalduvad teised ettepanekud ja 

10. nõuab tungivalt, et keskkonnakomisjon 
võtaks teadmiseks järeldused, milleni 
jõudsid sõltumatud eksperdid, kes viisid 
läbi petitsioonikomisjoni tellitud uuringu 
loodusdirektiivi kohaldamise kohta, 
eelkõige projektide alternatiivide ja 
kumulatiivse mõju hindamise puudumise 
ja ala mitterahuldava haldamise osas ning 
juhul, kui tehakse otsus
kompensatsioonimeetmete kohta, selliste 
meetmete kontrollimise puudumise osas 
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soovitused; ning asjaolu osas, et kui üldse, siis 
võetakse nimetatud meetmeid liiga hilja, 
samuti selles raportis sisalduvad teised 
ettepanekud ja soovitused;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Angelika Werthmann

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. on seisukohal, et kohustus näidata, 
kuidas kavatsetakse uusi 
infrastruktuuriprojekte ellu viies säilitada 
keskkonda ja selle bioloogilist 
mitmekesisust tuleks sagedamini panna 
liikmesriikide poliitilise võimu organitele, 
mitte kodanikele, kes petitsioonide kaudu 
taotlevad direktiivides sätestatud õiguste 
kaitsmist;

12. on seisukohal, et kohustus näidata, 
kuidas kavatsetakse uusi 
infrastruktuuriprojekte ellu viies säilitada 
keskkonda ja selle bioloogilist 
mitmekesisust tuleks panna liikmesriikide 
poliitilise võimu organitele, mitte 
kodanikele, kes petitsioonide kaudu 
taotlevad direktiivides sätestatud õiguste 
kaitsmist;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Arvamuse projekt
Lõige 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. nõuab, et viidaks läbi olemasolevate 
keskkonnaalaste õigusaktide tõsine 
mõjuhindamine, alustades KMH-
direktiivist ning loodus- ja
linnudirektiivist, samuti nõuab 
ettepanekuid uuteks, karmimateks 
suunisteks, millega tagada nimetatud 
direktiivide asjakohane rakendamine 
soovituste alusel Euroopa Parlamendi 

13. nõuab tõsiste jõupingutuste tegemist 
bioloogilise mitmekesisuse 
integreerimiseks kõikidesse asjaomastesse 
ELi poliitikavaldkondadesse, eelkõige 
seoses ühise kalanduspoliitika, ühise 
põllumajanduspoliitika ja ELi uute 
finantsperspektiivide reformiga; on 
seisukohal, et keskkonnamõju hindamise, 
strateegilise keskkonnamõju hindamise
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pädevalt komisjonilt, kellega 
petitsioonikomisjon teeb meelsasti 
koostööd kodanike murede paremaks
peegeldamiseks tulevastes 
keskkonnameetmetes;

ning loodus- ja linnudirektiivide puhul on 
vaja uusi, karmimaid suuniseid, millega 
tagada nimetatud direktiivide asjakohane 
rakendamine soovituste alusel Euroopa 
Parlamendi pädevalt komisjonilt, kellega 
petitsioonikomisjon teeb meelsasti 
koostööd kodanike murede paremaks
peegeldamiseks tulevastes 
keskkonnameetmetes;

Or. en


