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Amendamentul 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia Europeană să 
publice  comunicarea anunțată cu privire 
la finanțarea pe viitor a programului 
Natura 2000 cât mai curând posibil și, în 
orice caz, în cursul anului 2010, astfel 
încât acest aspect să fie examinat în 
paralel cu noua strategie privind 
biodiversitatea până în 2020;

Or. en

Amendamentul 2
Pascale Gruny

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. semnalează, ca exemplu, situațiile în 
care s-au primit petiții importante, dar în 
cazul cărora Comisia pentru petiții nu a 
obținut încă acordul Comisiei Europene 
pentru a garanta punerea în aplicare în 
mod corespunzător a directivelor UE; 
Conducta de gaz Marea Baltică -
Nordstream în privința căreia 
Parlamentul a adoptat un raport 
important referitor la impactul potențial 
asupra mediului și asupra ecosistemelor 
fragile; impactul ecologic al urbanizării 
masive din Spania și asupra mediului din 
regiunile insulare și de coastă;  impactul
potențial al proiectelor majore de 
infrastructură planificate în Franța, pe 
valea Loarei;

eliminat
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Amendamentul 3
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită consolidarea Directivei privind 
evaluarea impactului asupra mediului și o 
interpretare mult mai riguroasă a 
obiectivelor acesteia, și observă că, în 
conformitate cu această directivă, creatorii 
de proiecte majore de infrastructură 
efectuează evaluarea impactului asupra 
mediului într-un mod care deseori este 
lipsit de obiectivitate și nu ia în considerare 
preocupările comunităților locale și a 
reprezentanților aleși ai acestora care 
urmăresc protejarea biodiversității; ar 
trebui avut în vedere un sistem european 
de acreditare a experților;

8. solicită consolidarea Directivei privind 
evaluarea impactului asupra mediului și o 
interpretare mult mai riguroasă a 
obiectivelor acesteia, și observă că, în 
conformitate cu această directivă, creatorii 
de proiecte majore de infrastructură 
efectuează evaluarea impactului asupra 
mediului într-un mod care deseori este 
lipsit de obiectivitate și nu ia în considerare 
preocupările comunităților locale și a 
reprezentanților aleși ai acestora care 
urmăresc protejarea biodiversității; 
consideră că este necesar un sistem 
european de acreditare a experților;

Or. de

Amendamentul 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. îndeamnă Comisia pentru mediu să ia 
act de concluziile experților independenți 
în cadrul cercetărilor efectuate cu privire la 
aplicarea directivei „habitate”, la cererea 
Comisiei pentru petiții, în special cu privire 
la lipsa de măsuri compensatorii, lipsa 
verificării acestor măsuri și la faptul că 
sunt aplicate deseori prea târziu, în cazul în 
care sunt aplicate, precum și de celelalte 
propuneri și recomandări incluse în acest 

10. îndeamnă Comisia pentru mediu să ia 
act de concluziile experților independenți 
în cadrul cercetărilor efectuate cu privire la 
aplicarea Directivei „Habitate”, la cererea 
Comisiei pentru petiții, în special cu privire 
la lipsa unei analize a alternativelor 
posibile la proiecte și a efectelor 
cumulative ale acestora, precum și cu 
privire la gestionarea inadecvată a 
siturilor și, în cazurile în care se decide 
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raport; aplicarea de măsuri compensatorii, cu
privire la lipsa verificării acestor măsuri și 
la faptul că sunt aplicate deseori prea 
târziu, în cazul în care sunt aplicate, 
precum și de celelalte propuneri și 
recomandări incluse în acest raport

Or. en

Amendamentul 5
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. consideră că responsabilitatea de a 
demonstra cum intenționează să păstreze
mediul și biodiversitatea în cazul în care 
preconizează noi proiecte de infrastructură 
ar trebui să revină mai des autorităților 
politice din statele membre, și nu atât
cetățenilor care, cu ajutorul petițiilor, fac 
apel la dreptul lor de a fi protejați în 
conformitate cu directivele;

12. consideră că responsabilitatea de a 
demonstra cum intenționează să conserve
mediul și biodiversitatea în cazul în care 
preconizează noi proiecte de infrastructură 
ar trebui să revină autorităților politice din 
statele membre, mai degrabă decât
cetățenilor care, cu ajutorul petițiilor, 
solicită să li se respecte dreptul de a fi 
protejați în conformitate cu directivele;

Or. de

Amendamentul 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. solicită efectuarea unei evaluări 
serioase a impactului legislației de mediu 
existente, începând cu Directiva EIA, 
Directiva „habitate” și Directiva „păsări”, 
și ar trebui propuse noi orientări mai 
stricte, pentru a asigura punerea corectă în 
aplicare a acestor directive bazate pe 

13. solicită să se depună eforturi serioase 
pentru integrarea biodiversității în toate 
domeniile relevante din politicile UE, în 
special în contextul reformei politicii 
comune din domeniul pescuitului, în 
politica agricolă comună și în noile 
perspective financiare ale UE; consideră 
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recomandări din partea comisiei 
competente din cadrul Parlamentului, cu 
care Comisia pentru petiții va colabora în 
mod prompt pentru a garanta faptul că 
preocupările cetățenilor sunt mai bine 
reflectate în măsurile viitoare privind 
mediul;

că Directiva EIA, Directiva SEIA, 
Directiva „Habitate” și Directiva „Păsări”
necesită noi orientări mai stricte, pentru a 
asigura punerea corectă în aplicare a 
acestor directive bazate pe recomandări din 
partea comisiei competente din cadrul 
Parlamentului, cu care Comisia pentru 
petiții va colabora în mod prompt pentru a 
garanta faptul că preocupările cetățenilor 
sunt mai bine reflectate în măsurile viitoare 
privind mediul;

Or. en


