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Grozījums Nr. 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina Eiropas Komisiju pēc iespējas 
ātrāk un ne vēlāk kā 2010. gada laikā 
publicēt paziņojumu par Natura 2000 
turpmāko finansēšanu, lai šo aspektu 
varētu izskatīt kopā ar jauno bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Pascale Gruny

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. sniedz piemērus par gadījumiem, kad 
saņemti svarīgi lūgumraksti, bet komitejai 
nav izdevies saņemt Komisijas piekrišanu, 
lai pienācīgi īstenotu ES direktīvu 
piemērošanu; Baltijas jūras gāzes vads 
Nordstream, attiecībā uz kuru Parlaments 
pieņēma svarīgu ziņojumu par iespējamo 
ietekmi uz vidi un trauslām ekosistēmām; 
Spānijas plašās urbanizācijas ietekme uz 
vidi un uz piejūras un salu reģionu vidi; 
Francijas Luāras ielejā paredzēto plašo 
infrastruktūras projektu ietekme;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina stiprināt direktīvu par ietekmes uz 
vidi novērtējumu un daudz stingrāk 
interpretēt tās mērķus un atzīmē, ka, 
piemēram, atbilstīgi šīs direktīvas 
noteikumiem plašu infrastruktūras projektu 
īstenotāji paši veic ietekmes uz vidi 
novērtējumu tādā veidā, ka tam bieži vien 
trūkst objektivitātes un tas neievēro vietējo 
iedzīvotāju un viņu iecelto pārstāvju bažas 
par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību; 
būtu jāapsver vienotas Eiropas ekspertu 
akreditācijas sistēmas izveide;

8. aicina stiprināt direktīvu par ietekmes uz 
vidi novērtējumu un daudz stingrāk 
interpretēt tās mērķus un atzīmē, ka, 
piemēram, atbilstīgi šīs direktīvas 
noteikumiem plašu infrastruktūras projektu 
īstenotāji paši veic ietekmes uz vidi 
novērtējumu tādā veidā, ka tam bieži vien 
trūkst objektivitātes un tas neievēro vietējo 
iedzīvotāju un viņu iecelto pārstāvju bažas 
par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību;
uzskata, ka ir nepieciešama vienotas 
Eiropas ekspertu akreditācijas sistēmas 
izveide;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. mudina Vides komiteju ņemt vērā 
neatkarīgo ekspertu secinājumus 
Lūgumrakstu komitejas pieprasītajā 
pētījumā par Dzīvotņu direktīvas 
piemērošanu, jo īpaši par to, ka trūkst
kompensācijas pasākumu, ka šie pasākumi 
netiek pārbaudīti un gadījumos, ja tos 
īsteno, tad bieži vien tas notiek par vēlu; 
mudina ņemt vērā arī citus šajā ziņojumā 
minētos priekšlikumus un ietekumus;

10. mudina Vides komiteju ņemt vērā 
neatkarīgo ekspertu secinājumus 
Lūgumrakstu komitejas pieprasītajā 
pētījumā par Dzīvotņu direktīvas 
piemērošanu, jo īpaši to, ka netiek 
izvērtētas projektu alternatīvas un kopējās 
sekas, notiek neatbilstoša teritoriju 
pārvaldība un ka pēc kompensācijas 
pasākumu pieņemšanas šie pasākumi 
netiek pārbaudīti un gadījumos, ja tos 
īsteno, tad bieži vien par vēlu, mudina 
ņemt vērā arī citus šajā ziņojumā minētos 
priekšlikumus un ietekumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 5
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka dalībvalstu politiskajām 
iestādēm biežāk būtu jāuzņemas 
pienākums pierādīt, kā, lemjot par 
infrastruktūru attīstību, tās plāno saglabāt 
vidi un bioloģisko daudzveidību, nevis 
pilsoņiem ar lūgumrakstiem jālūdz 
aizsargāt savas direktīvās paredzētās 
tiesības;

12. uzskata, ka dalībvalstu politiskajām 
iestādēm būtu jāuzņemas pienākums 
pierādīt, kā, lemjot par infrastruktūru 
attīstību, tās plāno saglabāt vidi un 
bioloģisko daudzveidību, nevis pilsoņiem 
ar lūgumrakstiem jālūdz aizsargāt savas 
direktīvā paredzētās tiesības;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. aicina veikt spēkā esošo vides 
aizsardzības tiesību aktu nopietnu 
ietekmes novērtējumu, sākot ar IVN, 
Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu, un
būtu jāierosina jaunas, stingrākas 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu šo 
direktīvu pareizu īstenošanu, balstoties uz 
Parlamenta kompetentās komitejas 
sniegtajiem ieteikumiem, ar kuru 
Lūgumrakstu komiteja labprāt sadarbosies, 
lai turpmākajos vides aizsardzības 
pasākumos vairāk ņemtu vērā iedzīvotāju 
intereses;

13. aicina pielikt visas pūles, lai 
bioloģiskās daudzveidības aspektu 
iekļautu ES politikas attiecīgajās jomās, 
jo īpaši kas skar kopējās zivsaimniecības 
politikas reformu, kopējo 
lauksaimniecības politiku un ES jauno 
finanšu plānu; uzskata, ka IVN, NIVN,
Dzīvotņu direktīvā un Putnu direktīvā
vajadzīgas jaunas, stingrākas 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu šo 
direktīvu pareizu īstenošanu, balstoties uz 
Parlamenta kompetentās komitejas 
sniegtajiem ieteikumiem, ar kuru 
Lūgumrakstu komiteja labprāt sadarbosies, 
lai turpmākajos vides aizsardzības 
pasākumos vairāk ņemtu vērā iedzīvotāju 
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intereses;

Or. en


