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Alteração 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão Europeia a 
publicar com a maior brevidade possível, 
e, em todo o caso, durante o ano de 2010, 
a Comunicação que anunciou sobre o 
financiamento futuro da rede Natura 
2000, para que este aspecto possa ser 
examinado conjuntamente com a nova 
estratégia para a biodiversidade até 2020;

Or. en

Alteração 2
Pascale Gruny

Projecto de parecer
Ponto 5

Projecto de parecer Alteração

5. Cita exemplos de casos em que foram 
recebidas petições importantes, mas em 
relação às quais a Comissão das Petições 
ainda não conseguiu que a Comissão 
impusesse a devida aplicação de directivas 
comunitárias, a saber: o gasoduto Nord 
Stream do Mar Báltico, sobre o qual o 
Parlamento aprovou um relatório 
importante sobre o potencial impacto no 
ambiente e em ecossistemas frágeis; o 
impacto ambiental da urbanização maciça 
em Espanha, nomeadamente nas regiões 
costeiras e insulares; o impacto potencial 
dos grandes projectos de infra-estruturas 

Suprimido
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previstos em França, no Vale do Loire;

Or. fr

Alteração 3
Angelika Werthmann

Projecto de parecer
Cláusula 8

Projecto de parecer Alteração

8. Reclama um reforço da directiva relativa 
à avaliação do impacto ambiental e uma 
interpretação muito mais rigorosa dos seus 
objectivos; observa por exemplo que, ao 
abrigo da referida directiva, os conceptores 
de grandes projectos de infra-estruturas 
procedem à avaliação do impacto 
ambiental de uma forma que muitas vezes 
carece de objectividade e não tem em conta 
as preocupações das comunidades locais e 
dos seus representantes eleitos quando 
procuram defender a biodiversidade; 
considera que se deveria examinar a 
possibilidade de criar um sistema europeu 
comum de acreditação de peritos;

8. Reclama um reforço da directiva relativa 
à avaliação do impacto ambiental e uma 
interpretação muito mais rigorosa dos seus 
objectivos; observa por exemplo que, ao 
abrigo da referida directiva, os conceptores 
de grandes projectos de infra-estruturas 
procedem à avaliação do impacto 
ambiental de uma forma que muitas vezes 
carece de objectividade e não tem em conta 
as preocupações das comunidades locais e 
dos seus representantes eleitos quando 
procuram defender a biodiversidade; 
considera que é necessário um sistema 
europeu comum de acreditação de peritos;

Or. de

Alteração 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projecto de parecer
Ponto 10

Projecto de parecer Alteração

10. Insta a Comissão do Ambiente a tomar 
nota das observações formuladas por 
peritos independentes no âmbito de um 
estudo sobre a aplicação da Directiva 
Habitats, realizado a pedido da Comissão 
das Petições, nomeadamente no que se 

10. Insta a Comissão do Ambiente a tomar 
nota das observações formuladas por 
peritos independentes no âmbito de um 
estudo sobre a aplicação da Directiva 
Habitats, realizado a pedido da Comissão 
das Petições, nomeadamente no que se 
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refere à ausência de medidas 
compensatórias, à ausência de verificação 
dessas medidas e ao facto de, muitas vezes, 
essas verificações serem realizadas tarde 
demais, quando o são,  e a tomar 
igualmente nota das outras propostas e 
recomendações contidas nesse relatório;

refere à ausência de avaliação das 
alternativas aos projectos e dos efeitos 
cumulativos destes, bem como de uma 
gestão inadequada dos sítios e, quando 
são decididas medidas compensatórias, à 
ausência de verificação dessas medidas e 
ao facto de, muitas vezes, essas 
verificações serem realizadas tarde demais, 
quando o são, e a tomar igualmente nota 
das outras propostas e recomendações 
contidas nesse relatório;

Or. en

Alteração 5
Angelika Werthmann

Projecto de parecer
Cláusula 12

Projecto de parecer Alteração

12. Considera que deveria incumbir com 
mais frequência às autoridades políticas 
dos Estados-Membros a responsabilidade 
de demonstrar como tencionam preservar o 
ambiente e a sua biodiversidade ao 
preverem a construção de novas infra-
estruturas, e não aos cidadãos que, através 
das suas petições, reclamam a protecção 
dos direitos que lhes são conferidos pelas 
directivas;

12. Considera que deveria incumbir às 
autoridades políticas dos Estados-Membros 
a responsabilidade de demonstrar como 
tencionam preservar o ambiente e a sua 
biodiversidade ao preverem a construção 
de novas infra-estruturas, e não aos 
cidadãos que, através das suas petições, 
reclamam a protecção dos direitos que lhes 
são conferidos pelas directivas;

Or. de

Alteração 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Projecto de parecer
Ponto 13

Projecto de parecer Alteração

13. Solicita que seja efectuada uma 13. Solicita que seja realizado um sério 
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avaliação séria do impacto da legislação 
em vigor em matéria de ambiente, a 
começar pelas Directivas Aves e Habitats 
e a directiva relativa à avaliação do 
impacto ambiental, e que sejam propostas
novas orientações mais rigorosas para 
assegurar a aplicação correcta destas 
directivas com base nas recomendações da 
comissão competente do Parlamento, com 
a qual a Comissão das Petições se 
prontifica a trabalhar a fim de garantir que 
as preocupações dos cidadãos se reflictam 
melhor nas futuras acções a favor do 
ambiente;

esforço para integrar a biodiversidade em 
todos os domínios pertinentes das políticas 
da UE, nomeadamente no contexto da 
reforma da política comum da pesca, da 
política agrícola comum e das novas 
perspectivas financeiras da União 
Europeia; considera que as Directivas 
AIA, AEIA, Aves e Habitats necessitam de
novas orientações mais rigorosas para 
assegurar a aplicação correcta destas 
directivas com base nas recomendações da 
comissão competente do Parlamento, com 
a qual a Comissão das Petições se 
prontifica a trabalhar a fim de garantir que 
as preocupações dos cidadãos se reflictam 
melhor nas futuras acções a favor do 
ambiente;

Or. en


