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Poprawka 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję Europejską do 
opublikowania w jak najkrótszym 
terminie, a w każdym razie w trakcie 
2010 r., zapowiedzianego komunikatu w 
sprawie przyszłego finansowania 
programu Natura 2000, aby można było 
rozpatrzeć ten aspekt wraz z nową 
strategią na rzecz różnorodności 
biologicznej 2020;

Or. en

Poprawka 2
Pascale Gruny

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podaje przykłady ważnych petycji, w 
przypadku których Komisji Petycji nie 
udało się nakłonić Komisji Europejskiej 
do egzekwowania właściwego stosowania 
dyrektyw unijnych; gazociąg bałtycki –
Nordstream, w sprawie którego Parlament 
przyjął ważne sprawozdanie dotyczącego 
potencjalnego wpływu na środowisko i 
zagrożone ekosystemy; wpływ na 
środowisko masowej urbanizacji w 
Hiszpanii, a w szczególności jej wpływ na 
środowisko w regionach przybrzeżnych i 
wyspiarskich; potencjalny wpływ dużych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych 
planowanych w Dolinie Loary we Francji;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 3
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do wzmocnienia dyrektywy w 
sprawie oceny wpływu na środowisko oraz 
do surowszego interpretowania jej celów i 
zauważa, na przykład, że zgodnie z 
przepisami tej dyrektywy deweloperzy 
planujący duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne powinni sami 
przeprowadzać oceny wpływu, które zbyt 
często nie są obiektywne i nie 
uwzględniają obaw lokalnych społeczności 
ani wybranych przez nich przedstawicieli, 
kiedy usiłują oni bronić różnorodności 
biologicznej; uważa, że należy rozważyć 
możliwość utworzenia wspólnego 
europejskiego systemu akredytacji 
ekspertów;

8. wzywa do wzmocnienia dyrektywy w 
sprawie oceny wpływu na środowisko oraz 
do surowszego interpretowania jej celów i 
zauważa, na przykład, że zgodnie z 
przepisami tej dyrektywy deweloperzy 
planujący duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne powinni sami 
przeprowadzać oceny wpływu, które zbyt 
często nie są obiektywne i nie 
uwzględniają obaw lokalnych społeczności 
ani wybranych przez nich przedstawicieli, 
kiedy usiłują oni bronić różnorodności 
biologicznej; uważa, że niezbędne jest 
utworzenie wspólnego europejskiego 
systemu akredytacji ekspertów;

Or. de

Poprawka 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa Komisję Ochrony Środowiska 
do uwzględnienia wniosków niezależnych 
ekspertów z badania nad stosowaniem 
dyrektywy siedliskowej, 
przeprowadzonego na wniosek Komisji 
Petycji, szczególnie w odniesieniu do 
braku środków kompensujących, braku 
kontroli nad takimi środkami oraz faktu, że 
są one wdrażane zbyt późno, jeżeli w ogóle 
są wdrażane; wzywa także do 

10. wzywa Komisję Ochrony Środowiska 
do uwzględnienia wniosków niezależnych 
ekspertów z badania nad stosowaniem 
dyrektywy siedliskowej, 
przeprowadzonego na wniosek Komisji 
Petycji, szczególnie w odniesieniu do 
braku oceny alternatyw w stosunku do 
projektów oraz ich narastających 
skutków, a także nieodpowiedniego 
zarządzania obszarami, a w przypadkach, 
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uwzględnienia pozostałych propozycji i 
zaleceń zawartych w tym sprawozdaniu;

w których postanowiono podjąć środki 
kompensujące, w odniesieniu do braku 
kontroli nad takimi środkami oraz faktu, że 
są one wdrażane zbyt późno, jeżeli w ogóle 
są wdrażane; wzywa także do 
uwzględnienia pozostałych propozycji i 
zaleceń zawartych w tym sprawozdaniu;

Or. en

Poprawka 5
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. uważa, że na politycznych władzach 
państw członkowskich powinna częściej
spoczywać obowiązek wykazania, jak 
zamierzają chronić środowisko i 
różnorodność biologiczną przy 
projektowaniu nowych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, a nie na obywatelach, 
którzy za pomocą składanych petycji 
domagają się ochrony praw 
przysługujących im na mocy dyrektyw;

12. uważa, że na politycznych władzach 
państw członkowskich powinien 
spoczywać obowiązek wykazania, jak 
zamierzają chronić środowisko i 
różnorodność biologiczną przy 
projektowaniu nowych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, a nie na obywatelach, 
którzy za pomocą składanych petycji 
domagają się ochrony praw 
przysługujących im na mocy dyrektyw;

Or. de

Poprawka 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. wzywa do przeprowadzenia poważnej
oceny skutków obowiązującego 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, poczynając od 
dyrektywy OOŚ, dyrektywy siedliskowej i 
dyrektywy ptasiej, oraz do 

13. wzywa do usilnych starań mających 
na celu włączenie różnorodności 
biologicznej do wszystkich dziedzin 
polityki Unii Europejskiej, a w 
szczególności w kontekście reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa, wspólnej 
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zaproponowania nowych, surowszych 
wytycznych, aby zapewnić prawidłowe 
wdrożenie tych dyrektyw w oparciu o 
zalecenia właściwej komisji Parlamentu, z 
którą Komisja Petycji podejmie chętnie 
współpracę, aby zapewnić lepsze 
odzwierciedlenie obaw obywateli w 
przyszłych działaniach dotyczących 
środowiska naturalnego;

polityki rolnej oraz nowej perspektywy 
finansowej UE; uważa, że dyrektywa w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowiska i w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, 
dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia 
potrzebują nowych, surowszych 
wytycznych, aby zapewnić prawidłowe 
wdrożenie tych dyrektyw w oparciu o 
zalecenia właściwej komisji Parlamentu, z 
którą Komisja Petycji podejmie chętnie 
współpracę, aby zapewnić lepsze 
odzwierciedlenie obaw obywateli w 
przyszłych działaniach dotyczących 
środowiska naturalnego;

Or. en


