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Pakeitimas 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Europos Komisiją kuo skubiau 
ir bet kuriuo atveju dar 2010 metais 
paskelbti komunikatą dėl būsimo „Natura 
2000“ finansavimo, kad šis aspektas 
galėtų būti nagrinėjamas kartu su naująja 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.; 

Or. en

Pakeitimas 2
Pascale Gruny

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pateikia pavyzdžius, kai buvo gautos 
svarbios peticijos, tačiau Peticijų 
komitetui iki šiol nepavyko gauti kurioms 
Komisijos pritarimo norint užtikrinti 
tinkamą ES direktyvų taikymą: Baltijos 
jūros dujotakis „Nordstream“, dėl kurio 
Parlamentas priėmė svarbų pranešimą 
galimo poveikio aplinkai ir trapioms 
ekosistemoms tema; masinės 
urbanizacijos Ispanijoje poveikis aplinkai 
ir salų bei pakrančių regionams; galimas 
didelių infrastruktūros projektų, 
planuojamų Prancūzijoje, Luaros slėnyje, 
poveikis;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 3
Angelika Werthmann

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina griežtinti Poveikio aplinkai 
įvertinimo direktyvą ir kur kas griežčiau 
interpretuoti jos tikslus, ir pažymi, kad, 
pavyzdžiui, pagal šią direktyvą didelių 
infrastruktūros projektų plėtotojai patys 
atlieka poveikio aplinkai vertinimą ir 
vertindami dažnai stokoja objektyvumo ir 
neatsižvelgia į vietos bendruomenių ir jų 
išrinktų atstovų nuogąstavimus, kai 
pastarieji bando ginti bioįvairovę; mano, 
kad turėtų būti apsvarstyta galimybė 
sukurti bendrą Europos ekspertų 
akreditavimo sistemą;

8. ragina griežtinti Poveikio aplinkai 
įvertinimo direktyvą ir kur kas griežčiau 
interpretuoti jos tikslus, ir pažymi, kad, 
pavyzdžiui, pagal šią direktyvą didelių 
infrastruktūros projektų plėtotojai patys 
atlieka poveikio aplinkai vertinimą ir 
vertindami dažnai stokoja objektyvumo ir 
neatsižvelgia į vietos bendruomenių ir jų 
išrinktų atstovų nuogąstavimus, kai 
pastarieji bando ginti bioįvairovę; mano, 
kad reikalinga galimybė sukurti bendrą 
Europos ekspertų akreditavimo sistemą;

Or. de

Pakeitimas 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Aplinkos komitetą kuo greičiau 
susipažinti su nepriklausomų ekspertų, 
Peticijų komiteto užsakymu atlikusių 
tyrimą Buveinių direktyvos taikymo 
srityje, pastabomis, ypač dėl 
kompensacinių priemonių ir jų tikrinimo 
nebuvimo ir dėl to, kad jos dažnai 
taikomos pavėluotai, jei iš viso taikomos; 
ir taip pat susipažinti su kitais šioje 
ataskaitoje išdėstytais pasiūlymais ir 
rekomendacijomis;

10. ragina Aplinkos komitetą kuo greičiau 
susipažinti su nepriklausomų ekspertų, 
Peticijų komiteto užsakymu atlikusių 
tyrimą Buveinių direktyvos taikymo 
srityje, pastabomis, ypač dėl projektų 
alternatyvų ir bendro poveikio vertinimo 
trūkumo, netinkamo teritorijų valdymo ir, 
kai spendžiama dėl kompensacinių 
priemonių, šių priemonių tikrinimo 
nebuvimo ir dėl to, kad jos dažnai 
taikomos pavėluotai, jei iš viso taikomos, ir 
taip pat susipažinti su kitais šioje 
ataskaitoje išdėstytais pasiūlymais ir 
rekomendacijomis;
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Pakeitimas 5
Angelika Werthmann

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad valstybių narių politinės 
institucijos turi labiau nei piliečiai, kurie 
peticijomis prašo apginti direktyvomis 
jiems suteiktas jų teises, jausti pareigą 
parodyti, kaip siekia išsaugoti aplinką ir 
jos bioįvairovę, kai imasi įgyventi naują 
infrastruktūros sumanymą, ;

12. mano, kad jausti pareigą parodyti, kaip 
siekti išsaugoti aplinką ir jos biologinę 
įvairovę, kai imasi įgyventi naują 
infrastruktūros sumanymą, turi valstybių 
narių politinės institucijos, o ne piliečiai, 
kurie peticijomis prašo apginti 
direktyvomis jiems suteiktas jų teises;

Or. de

Pakeitimas 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. ragina atlikti rimtą galiojančių 
aplinkos apsaugos teisės aktų, pradedant
PAV, Buveinių ir Paukščių direktyvomis,
poveikio vertinimą, ir pateikti naujas 
griežtesnes gaires, kad būtų užtikrintas 
tinkamas šių direktyvų įgyvendinimas, 
remiantis Parlamento kompetentingo 
komiteto, su kuriuo Peticijų komitetas 
pasirengęs bendradarbiauti siekiant 
užtikrinti, jog rengiant būsimas aplinkos 
apsaugos priemones būtų tinkamiau 
atsižvelgiama į piliečių susirūpinimą 
keliančius klausimus, rekomendacijomis.

13. ragina dėti rimtas pastangas ir įtraukti 
biologinę įvairovę į visas susijusias ES 
politikos sritis, visų pirma atsižvelgiant į 
bendros žuvininkystės politikos reformą, 
bendrąją žemės ūkio reformą ir naująją 
ES finansinę perspektyvą; mano, kad
PAV, SPAV, Buveinių ir Paukščių
direktyvoms reikalingos naujos 
griežtesnės gairės, kad būtų užtikrintas 
tinkamas šių direktyvų įgyvendinimas, 
remiantis Parlamento kompetentingo 
komiteto, su kuriuo Peticijų komitetas 
pasirengęs bendradarbiauti siekiant 
užtikrinti, jog rengiant būsimas aplinkos 
apsaugos priemones būtų tinkamiau 
atsižvelgiama į piliečių susirūpinimą 
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keliančius klausimus, rekomendacijomis;
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