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Módosítás 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a 
lehető leghamarabb, de mindenképpen 
még 2010-ben tegye közzé a Natura 2000 
jövőbeli finanszírozásáról bejelentett 
közleményt, hogy ezt a szempontot a 
biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020-ig 
szóló új stratégiával együtt lehessen 
megvizsgálni;

Or. en

Módosítás 2
Pascale Gruny

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. példaként olyan eseteket sorol fel, 
amelyekben fontos petíciók érkeztek, de 
amelyek esetében a bizottság mindeddig 
nem tudott egyezségre jutni a Bizottsággal 
az uniós irányelvek megfelelő 
alkalmazásának betartatása kérdésében; a 
Balti-tengeri gázvezeték, a Nordstream, 
amellyel kapcsolatban a Parlament fontos 
jelentést fogadott el annak a környezetre 
és a sérülékeny ökoszisztémákra gyakorolt 
lehetséges hatásáról; a spanyolországi 
nagymértékű urbanizáció környezeti 
hatásai, különösen a partmenti 
területeken és a szigetvilágban; a 
Franciaországban, a Loire völgyében 
tervezett nagy infrastruktúraprojektek 
lehetséges hatásai;

törölve
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Or. fr

Módosítás 3
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv megerősítésére és céljainak sokkal 
szigorúbb értelmezésére szólít fel, és 
megjegyzi például, hogy ezen irányelv 
értelmében a nagy infrastruktúra-projektek 
kialakítói maguk végzik a környezeti 
hatásvizsgálatot oly módon, amely túl 
gyakran híján van az objektivitásnak és 
nem veszi figyelembe a helyi közösségek 
és megválasztott képviselőik aggodalmait, 
amikor megpróbálják megvédeni a 
biodiverzitást; meg kell fontolni egy közös
szakértő-akkreditációs rendszer 
létrehozását;

8. a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv megerősítésére és céljainak sokkal 
szigorúbb értelmezésére szólít fel, és 
megjegyzi például, hogy ezen irányelv 
értelmében a nagy infrastruktúra-projektek 
kialakítói maguk végzik a környezeti 
hatásvizsgálatot oly módon, amely túl 
gyakran híján van az objektivitásnak és 
nem veszi figyelembe a helyi közösségek 
és megválasztott képviselőik aggodalmait, 
amikor megpróbálják megvédeni a 
biodiverzitást; úgy véli, hogy közös
európai szakértői akkreditációs rendszerre 
van szükség;

Or. de

Módosítás 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. sürgeti a Környezetvédelmi 
Bizottságot, hogy vegye tudomásul a 
független szakértőknek az élőhely-irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban a Petíciós 
Bizottság kérésére lefolytatott kutatásainak 
eredményeit, különös tekintettel a
kiegészítő intézkedések hiányára, az ilyen 
intézkedések értékelésének hiányára és 
arra, hogy ha egyáltalán elvégzik őket, 
akkor is gyakran túl későn; továbbá az e 

10. sürgeti a Környezetvédelmi 
Bizottságot, hogy vegye tudomásul a 
független szakértőknek az élőhely-irányelv 
alkalmazásával kapcsolatban a Petíciós 
Bizottság kérésére lefolytatott kutatásainak 
eredményeit, különös tekintettel a
projektekkel szembeni egyéb lehetőségek 
és a projektek halmozott hatásai 
értékelésének hiányára, a nem megfelelő 
területkezelésre, valamint – amennyiben 
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jelentésben található más javaslatokat és 
ajánlásokat;

kiegészítő intézkedésekről születik döntés 
– az ilyen intézkedések értékelésének 
hiányára és arra, hogy ha egyáltalán 
elvégzik őket, akkor is gyakran túl későn,
továbbá az e jelentésben található más 
javaslatokat és ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 5
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy ahelyett, hogy a 
polgárokra hárítanánk a felelősséget, akik 
petícióikon keresztül azt kérik, hogy az 
irányelvek által biztosított jogaikat 
megvédjék, gyakrabban kellene a 
tagállamok politikai hatóságait felelőssé 
tenni annak demonstrálására, hogy miként 
kívánják megőrizni a környezetet és annak 
biodiverzitását, amikor új infrastruktúra-
fejlesztést fontolgatnak;

12. úgy véli, hogy ahelyett, hogy a 
polgárokra hárítanánk a felelősséget, akik 
petícióikon keresztül azt kérik, hogy az 
irányelv által biztosított jogaikat 
megvédjék, a tagállamok politikai 
hatóságait kellene felelőssé tenni annak 
demonstrálására, hogy miként kívánják 
megőrizni a környezetet és annak 
biodiverzitását, amikor új infrastruktúra-
fejlesztést fontolgatnak;

Or. de

Módosítás 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. a jelenleg hatályos környezetvédelmi 
jogszabályok sokkal alaposabb
hatásvizsgálatára szólít fel, kezdve a
KHV-, az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelvekkel, valamint új 
és szigorúbb iránymutatásokat kell 

13. alaposabb erőfeszítésekre szólít fel 
annak érdekében, hogy a biológiai 
sokféleség bekerüljön az uniós politikák 
megfelelő területeire, nevezetesen a közös 
halászati politika és a közös agrárpolitika 
reformja, valamint az EU új pénzügyi 
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javasolni annak biztosítása érdekében, 
hogy megvalósuljon az említett irányelvek 
megfelelő végrehajtása a Parlament saját 
illetékes bizottságának ajánlásai alapján, 
amely bizottsággal a Petíciós Bizottság 
kész együttműködni annak elérése 
érdekében, hogy a polgárokat foglalkoztató 
kérdések fokozottan megjelenjenek a 
jövőbeni környezetvédelmi fellépésekben;

terve keretében; úgy ítéli meg, hogy a 
KHV-, a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatról szóló, az élőhelyvédelmi 
és a madárvédelmi irányelvek esetében új 
és szigorúbb iránymutatásokra van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy 
megvalósuljon az említett irányelvek 
megfelelő végrehajtása a Parlament saját 
illetékes bizottságának ajánlásai alapján, 
amely bizottsággal a Petíciós Bizottság 
kész együttműködni annak elérése 
érdekében, hogy a polgárokat foglalkoztató 
kérdések fokozottan megjelenjenek a 
jövőbeni környezetvédelmi fellépésekben;

Or. en
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