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Predlog spremembe 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj čimprej objavi 
napovedano sporočilo o prihodnjem 
financiranju omrežja Natura 2000, 
vsekakor pa v letu 2010, da bi do leta 2020 
ta vidik lahko preučili skupaj z novo 
strategijo o biotski raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 2
Pascale Gruny

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na primere pomembnih 
prejetih peticij, kjer odboru do sedaj ni 
uspelo pridobiti soglasja Komisije, da se 
zagotovi pravilno uporabo direktiv 
Evropske unije; o plinovodu Severni tok 
pod Baltskim morjem, o katerem je 
Parlament sprejel pomembno poročilo o 
možnem vlivu na okolje in občutljive 
ekosisteme; o vplivu obsežne urbanizacije 
v Španiji na okolje, zlasti na obalnih in 
otoških področjih; o možnih vplivih 
velikih projektov za izgradnjo 
infrastrukture v dolini Loire v Franciji;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva k okrepitvi Direktive o presoji 
vplivov na okolje in k veliko strožjemu 
tolmačenju njenih ciljev in na primer 
ugotavlja, da po tej direktivi presojo 
vplivov na okolje pripravijo sami izvajalci 
velikih infrastrukturnih projektov na način, 
ki je pogosto premalo objektiven in ne 
upošteva pomislekov lokalnih skupnosti ter 
njihovih izvoljenih predstavnikov, ki 
skušajo varovati biotsko raznovrstnost; 
razmisliti bi bilo treba o skupnem 
evropskem sistemu akreditacije 
izvedencev;

8. poziva k okrepitvi Direktive o presoji 
vplivov na okolje in k veliko strožjemu 
tolmačenju njenih ciljev in na primer 
ugotavlja, da po tej direktivi presojo 
vplivov na okolje pripravijo sami izvajalci
velikih infrastrukturnih projektov na način, 
ki je pogosto premalo objektiven in ne 
upošteva pomislekov lokalnih skupnosti ter 
njihovih izvoljenih predstavnikov, ki 
skušajo varovati biotsko raznovrstnost; 
meni, da je skupni evropski sistem 
akreditacije izvedencev nujen;

Or. de

Predlog spremembe 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva Odbor za okolje, naj upošteva 
ugotovitve raziskave o izvajanju direktive 
o habitatih, ki so jo na prošnjo Odbora za 
peticije opravili neodvisni strokovnjaki, 
zlasti o pomanjkanju ukrepov za 
nadomestilo škode, nepreverjanju takšnih 
ukrepov in dejstvo, da so pogosto izvajani 
prepozno; pa tudi druge predloge in 
priporočila iz tega poročila;

10. poziva Odbor za okolje, naj upošteva 
ugotovitve raziskave o izvajanju direktive 
o habitatih, ki so jo na prošnjo Odbora za 
peticije opravili neodvisni strokovnjaki, 
zlasti o pomanjkanju ocene drugih 
možnosti in kumulativnih učinkih 
projektov, pa tudi o neprimernem 
upravljanju območja in, pri določanju
ukrepov za nadomestilo škode, 
nepreverjanju takšnih ukrepov in dejstvo, 
da so pogosto izvajani prepozno; pa tudi 
druge predloge in priporočila iz tega 
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poročila;

Or. en

Predlog spremembe 5
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da bi morala biti naloga 
političnih organov d r ž a v  članic, da 
pokažejo kako nameravajo ohraniti okolje 
in biotsko raznovrstnost ob hkratnem 
snovanju novih infrastrukturnih posegov, 
ne pa državljanov, ki s pomočjo peticij 
uveljavljajo varstvo pravic iz direktiv;

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. de

Predlog spremembe 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poziva k resni presoji vpliva veljavne 
okoljske zakonodaje, najprej s presojo
vpliva na okolje, direktive o ptičih in 
direktive o habitatih, ter da bi bilo treba 
predlagati nove, strožje smernice, da se 
zagotovi pravilno izvajanje teh direktiv na 
podlagi priporočil pristojnega odbora 
parlamenta, s katerim bo Odbor za peticije 
z veseljem sodeloval, da se zagotovi, bodo 
prihodnji okoljski ukrepi bolje upoštevali 
skrbi državljanov;

13. poziva k resnim prizadevanjem za 
vključitev biotske raznovrstnost v vsa 
pomembna področja politik EU, zlasti v 
okviru reforme skupne ribiške politike, 
skupne kmetijske politike in novih 
finančnih perspektiv; meni, da presoja
vpliva na okolje (EIA), strateška presoja 
vplivov na okolje (SEIA) direktive o ptičih 
in direktive o habitatih potrebujejo nove, 
strožje smernice, da se zagotovi pravilno 
izvajanje teh direktiv na podlagi priporočil 
pristojnega odbora parlamenta, s katerim 
bo Odbor za peticije z veseljem sodeloval, 
da se zagotovi, bodo prihodnji okoljski 
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ukrepi bolje upoštevali skrbi državljanov;

Or. en


