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Amendement 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Europese Commissie 
met klem de door haar aangekondigde 
mededeling over de financiering van het 
netwerk Natura 2000 zo spoedig mogelijk 
en in elk geval voor het einde van 2010 te 
publiceren zodat dit aspect samen met de 
nieuwe strategie inzake biodiversiteit tot 
2020 kan worden bestudeerd;

Or. en

Amendement 2
Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. noemt als voorbeelden van gevallen 
waarin belangrijke verzoekschriften zijn 
ingediend, maar in het kader waarvan de 
Commissie verzoekschriften er tot nu toe 
niet in is geslaagd de Europese 
Commissie te doen instemmen met het 
houden van daadwerkelijk toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de EU-richtlijnen: 
de gaspijpleiding in de Oostzee -
Nordstream, waarover het Parlement een 
belangrijk verslag heeft aangenomen dat 
ingaat op de mogelijke gevolgen ervan 
voor het milieu en voor kwetsbare 
ecosystemen; de milieugevolgen van de 
grootschalige verstedelijking in Spanje, in
het bijzonder in kust- en eilandgebieden;  
de mogelijke gevolgen van grootschalige 
infrastructuurprojecten in de Franse 
Loirevallei;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 3
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een aanscherping van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn en een 
aanzienlijk strengere interpretatie van de 
erin vastgestelde doelstellingen en merkt 
bijvoorbeeld op dat op grond van deze 
richtlijn de ontwikkelaars van grote 
infrastructuurprojecten de 
milieueffectbeoordeling zelf te vaak op een 
te weinig objectieve wijze uitvoeren zonder 
rekening te houden met de zorgen van de 
plaatselijke bevolking en hun verkozen 
vertegenwoordigers in hun streven de 
biodiversiteit te behouden; is van mening 
dat een gemeenschappelijk Europees 
systeem voor deskundigenaccreditatie in 
overweging moet worden genomen;

8. verzoekt om een aanscherping van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn en een 
aanzienlijk strengere interpretatie van de 
erin vastgestelde doelstellingen en merkt 
bijvoorbeeld op dat op grond van deze 
richtlijn de ontwikkelaars van grote 
infrastructuurprojecten de 
milieueffectbeoordeling zelf te vaak op een 
te weinig objectieve wijze uitvoeren zonder 
rekening te houden met de zorgen van de 
plaatselijke bevolking en hun verkozen 
vertegenwoordigers in hun streven de 
biodiversiteit te behouden; is van mening 
dat een gemeenschappelijk Europees 
systeem voor deskundigenaccreditatie moet 
worden ingevoerd;

Or. de

Amendement 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. verzoekt de Commissie milieubeheer 
met klem kennis te nemen van de 
bevindingen van onafhankelijke 
deskundigen die, op verzoek van de 
Commissie verzoekschriften, onderzoek 
hebben gedaan naar de tenuitvoerlegging 
van de habitatrichtlijn, in het bijzonder wat 
betreft het gebrek aan compenserende 
maatregelen, het gebrek aan controle op 
dergelijke maatregelen en het feit dat deze 
maatregelen, als ze al worden genomen, 
vaak te laat worden genomen; verzoekt de 
Commissie milieubeheer eveneens kennis 
te nemen van de andere in dit verslag 
opgenomen voorstellen en aanbevelingen;

10. verzoekt de Commissie milieubeheer 
met klem kennis te nemen van de 
bevindingen van onafhankelijke 
deskundigen die, op verzoek van de 
Commissie verzoekschriften, onderzoek 
hebben gedaan naar de tenuitvoerlegging 
van de habitatrichtlijn, in het bijzonder wat 
betreft de gebrekkige beoordeling van 
alternatieven voor projecten en van de 
cumulatieve effecten ervan, alsook het 
ontoereikende beheer van gebieden en 
wanneer voor compenserende maatregelen 
wordt gekozen, het gebrek aan controle op 
dergelijke maatregelen en het feit dat deze 
maatregelen, als ze al worden genomen, 
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vaak te laat worden genomen; verzoekt de 
Commissie milieubeheer eveneens kennis 
te nemen van de andere in dit verslag 
opgenomen voorstellen en aanbevelingen;

Or. en

Amendement 5
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat de politieke 
autoriteiten in de lidstaten vaker tot taak 
moet worden gesteld om aan te tonen hoe 
zij van plan zijn het milieu en de 
biodiversiteit te beschermen wanneer zij 
overwegen nieuwe infrastructuur te 
ontwikkelen, in plaats van deze last bij de 
burgers te leggen, die door middel van 
verzoekschriften om de bescherming 
verzoeken van de op grond van de 
richtlijnen aan hen toegekende rechten;

12. is van mening dat de politieke 
autoriteiten in de lidstaten tot taak moet 
worden gesteld om aan te tonen hoe zij van 
plan zijn het milieu en de biodiversiteit te 
beschermen wanneer zij overwegen nieuwe 
infrastructuur te ontwikkelen, in plaats van 
deze last bij de burgers te leggen, die door 
middel van verzoekschriften om de 
bescherming verzoeken van de op grond 
van de richtlijnen aan hen toegekende 
rechten;

Or. de

Amendement 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. verzoekt om een serieuze 
effectbeoordeling van de bestaande 
milieuwetgeving, te beginnen met de 
MEB-, de habitat- en de vogelrichtlijn, en 
is van mening dat nieuwe, strengere 
richtsnoeren moeten worden ingediend om 
te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging van deze richtlijnen, 
gebaseerd op de aanbevelingen van de 
eigen bevoegde commissie van het 
Parlement, waarmee de Commissie 
verzoekschriften graag samenwerkt, opdat 

13. verzoekt om een serieuze inspanning 
om ervoor te zorgen dat het thema 
biodiversiteit in aanmerking wordt 
genomen op alle relevante 
beleidsgebieden van de EU, in het 
bijzonder in het kader van de hervorming 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
de nieuwe financiële vooruitzichten van 
de EU; is van mening dat in de MEB-
richtlijn, de richtlijn 
milieueffectbeoordeling en de habitat- en 
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toekomstige milieumaatregelen beter 
beantwoorden aan de zorgen van de 
burgers;

de vogelrichtlijn, nieuwe, strengere 
richtsnoeren moeten worden opgenomen
om te zorgen voor een correcte 
tenuitvoerlegging van deze richtlijnen, 
gebaseerd op de aanbevelingen van de 
eigen bevoegde commissie van het 
Parlement, waarmee de Commissie 
verzoekschriften graag samenwerkt, opdat 
toekomstige milieumaatregelen beter 
beantwoorden aan de zorgen van de 
burgers;

Or. en


