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Amendamentul 62
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE 
să fie modificată pentru a consolida 
calitatea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru a 
simplifica diversele etape ale procedurii și 
pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile 
cu alte acte legislative și politici ale 
Uniunii, precum și cu strategiile și 
politicile elaborate de statele membre în 
domenii de competență națională.

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE 
să fie modificată pentru a consolida 
calitatea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru a 
simplifica diversele etape ale procedurii, 
pentru a alinia procedura la principiile 
reglementărilor inteligente și pentru a 
îmbunătăți coerența și sinergiile cu alte 
acte legislative și politici ale Uniunii, 
precum și cu strategiile și politicile 
elaborate de statele membre în domenii de 
competență națională.

Or. en

Justificare

Principiile reglementării inteligente trebuie incluse în revizuirile Directivei EIM, pentru a 
minimiza sarcinile de reglementare inutile, în special pentru IMM-uri.

Amendamentul 63
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE 
să fie modificată pentru a consolida 
calitatea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru a 
simplifica diversele etape ale procedurii și 
pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile 
cu alte acte legislative și politici ale 
Uniunii, precum și cu strategiile și 
politicile elaborate de statele membre în 
domenii de competență națională.

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE 
să fie modificată pentru a consolida 
calitatea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru a 
simplifica diversele etape ale procedurii și 
pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile 
cu alte acte legislative și politici ale 
Uniunii, precum și cu strategiile și 
politicile elaborate de statele membre în 
domenii de competență națională. În 
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numeroase cazuri, procedurile 
administrative au devenit prea complicate 
și de durată, ceea ce a generat întârzieri și 
riscuri suplimentare din punct de vedere 
al protecției mediului. În acest sens, 
simplificarea și armonizarea procedurilor 
ar trebui să fie unul dintre obiectivele 
Directivei 2011/92/UE. În vederea unei 
evaluări coordonate sau a unor proceduri 
comune atunci când sunt necesare mai 
multe evaluări ale impactului asupra 
mediului, de exemplu, în cazul proiectelor 
transfrontaliere, dar și pentru definirea 
unor evaluări obligatorii bazate pe criterii 
mai specifice, trebuie să se analizeze 
caracterul adecvat al unui ghișeu unic.

Or. en

Amendamentul 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE 
să fie modificată pentru a consolida 
calitatea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru a 
simplifica diversele etape ale procedurii și 
pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile 
cu alte acte legislative și politici ale 
Uniunii, precum și cu strategiile și 
politicile elaborate de statele membre în 
domenii de competență națională.

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE 
să fie modificată pentru a consolida 
calitatea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru a 
simplifica diversele etape ale procedurii și 
pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile 
cu alte acte legislative și politici ale 
Uniunii, precum și cu strategiile și 
politicile elaborate de statele membre în 
domenii de competență națională. În 
numeroase cazuri, procedurile 
administrative au devenit prea complicate 
și de durată, ceea ce a generat întârzieri și 
riscuri suplimentare din punct de vedere 
al protecției mediului. În acest sens, 
simplificarea procedurilor ar trebui să fie 
unul dintre obiectivele Directivei 
2011/92/UE. În vederea unei evaluări 
coordonate sau a unor proceduri comune 
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atunci când sunt necesare mai multe 
evaluări ale impactului asupra mediului, 
de exemplu, în cazul proiectelor 
transfrontaliere, dar și pentru definirea 
unor evaluări obligatorii bazate pe criterii 
mai specifice, trebuie să se analizeze 
caracterul adecvat al unui ghișeu unic.

Or. en

Amendamentul 65
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta aplicarea 
armonizată și protecția egală a mediului 
pe teritoriul Uniunii, Comisia ar trebui, 
având în vedere rolul său de tutore al 
tratatelor, să asigure conformitatea 
calitativă, precum și cea procedurală, cu 
dispozițiile Directivei 2011/92/UE, 
inclusiv cele privind consultarea și 
participarea publicului.

Or. en

Amendamentul 66
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul proiectelor cu un posibil 
impact transfrontalier asupra mediului, 
statele membre implicate asigură un 
punct de contact comun, organizat în mod 
paritar, responsabil cu toate etapele 
procesului. Autorizarea finală a 
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proiectului necesită aprobarea tuturor 
statelor membre implicate.

Or. de

Amendamentul 67
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Directiva revizuită 2011/92/UE ar 
trebui să asigure, totodată, îmbunătățirea 
protecției mediului, creșterea eficienței 
resurselor și sprijinirea unei creșteri 
durabile în Europa. În acest sens se 
impune o simplificare și armonizare a 
procedurilor prevăzute.

Or. de

Amendamentul 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă a 
resurselor, biodiversitatea, schimbările 
climatice și riscurile de dezastre, au devenit 
mai importante în elaborarea politicilor și 
trebuie, prin urmare, să constituie și 
elemente esențiale în procesul de evaluare 
și în cel decizional, în special în cazul 
proiectelor de infrastructură.

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă a 
resurselor, biodiversitatea, schimbările 
climatice și riscurile de dezastre, au devenit 
mai importante în elaborarea politicilor și 
trebuie, prin urmare, să constituie și 
elemente esențiale în procesul de evaluare 
și în cel decizional, în special în cazul 
proiectelor de infrastructură. Comisia ar 
trebui să propună o listă a criteriilor și a 
indicațiilor, incluzând impactul vizual, în 
vederea unei mai bune puneri în aplicare 
a Directivei 2011/92/UE în ceea ce 
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privește conservarea patrimoniului istoric 
și cultural, dat fiind faptul că nu există 
orientări în acest sens.

Or. en

Amendamentul 69
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă a 
resurselor, biodiversitatea, schimbările 
climatice și riscurile de dezastre, au devenit 
mai importante în elaborarea politicilor și 
trebuie, prin urmare, să constituie și 
elemente esențiale în procesul de evaluare 
și în cel decizional, în special în cazul 
proiectelor de infrastructură.

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă a 
resurselor, biodiversitatea, schimbările 
climatice și riscurile de dezastre, au devenit 
mai importante în elaborarea politicilor și 
trebuie, prin urmare, să constituie și 
elemente esențiale în procesul de evaluare 
și în cel decizional, în special în cazul 
proiectelor de infrastructură. Comisia ar 
trebui să propună o listă a criteriilor și a 
indicațiilor, incluzând impactul vizual, în 
vederea unei mai bune puneri în aplicare 
a Directivei 2011/92/UE în ceea ce 
privește conservarea patrimoniului istoric 
și cultural, dat fiind faptul că nu există 
orientări în acest sens.

Or. en

Amendamentul 70
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Strategia tematică pentru protecția 
solului și Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic 

(6) Strategia tematică pentru protecția 
solului și Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic 
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subliniază importanța utilizării sustenabile 
a solului și necesitatea de a aborda 
creșterea nesustenabilă, în timp, a zonelor 
rezidențiale (ocuparea terenurilor). În plus, 
documentul final al Conferinței Națiunilor 
Unite privind dezvoltarea durabilă, 
desfășurată la Rio de Janeiro în perioada 
20-22 iunie 2012, recunoaște importanța 
economică și socială a bunei gestionări a
terenurilor, inclusiv a solului, precum și 
nevoia de măsuri urgente pentru oprirea 
degradării terenurilor. Prin urmare, 
proiectele publice și private trebuie să ia în 
considerare și să limiteze impactul pe care 
îl au asupra terenurilor, în special asupra 
ocupării terenurilor, și asupra solului, 
printre care impactul asupra materiei 
organice, eroziunea, tasarea și 
impermeabilizarea, inclusiv prin planuri și 
politici adecvate la nivel național, regional 
și local privind utilizarea terenurilor.

subliniază importanța utilizării sustenabile 
a solului și necesitatea de a aborda 
creșterea nesustenabilă, în timp, a zonelor 
rezidențiale (ocuparea terenurilor). În plus, 
documentul final al Conferinței Națiunilor 
Unite privind dezvoltarea durabilă, 
desfășurată la Rio de Janeiro în perioada 
20-22 iunie 2012, recunoaște importanța 
economică și socială a bunei gestionări a 
terenurilor, inclusiv a solului, precum și 
nevoia de măsuri urgente pentru oprirea 
degradării terenurilor. Prin urmare, 
proiectele publice și private ar trebui să ia 
în considerare și să limiteze impactul pe 
care îl au asupra terenurilor, în special 
asupra ocupării terenurilor și în ceea ce 
privește pierderea terenurilor agricole și 
forestiere pentru producția de alimente și 
furaje și materii prime regenerabile, și 
asupra solului, printre care impactul asupra 
materiei organice, eroziunea, tasarea și 
impermeabilizarea, inclusiv prin planuri și 
politici adecvate la nivel național, regional 
și local privind utilizarea terenurilor.

Or. de

Justificare

Prin propunerea Comisiei UE, în cadrul unei EIM se va evalua pentru prima dată impactul 
unui proiect asupra terenului. Terenul protejat nu ar trebui limitat însă doar la o perspectivă 
asupra mediului pur calitativă vizând fertilitatea solului, ci ar trebui ca analiza să se extindă 
la aspectul cantitativ al conservării terenurilor de producție agricole și forestiere.

Amendamentul 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Protecția și promovarea patrimoniului 
cultural și a peisajelor, care constituie parte 
integrantă a diversității culturale pe care 
Uniunea s-a angajat să o respecte și să o 

(11) Protecția și promovarea patrimoniului 
cultural și a peisajelor, care constituie parte 
integrantă a diversității culturale pe care 
Uniunea s-a angajat să o respecte și să o 
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promoveze în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, se pot 
baza, în mod util, pe definițiile și 
principiile elaborate în convențiile 
relevante ale Consiliului Europei, în 
special Convenția pentru protecția 
patrimoniului arhitectural al Europei, 
Convenția europeană a peisajului și
Convenția-cadru privind valoarea 
patrimoniului cultural pentru societate.

promoveze în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, se pot 
baza, în mod util, pe definițiile și 
principiile elaborate în convențiile 
relevante ale Consiliului Europei, în 
special Convenția pentru protecția 
patrimoniului arhitectural al Europei, 
Convenția europeană a peisajului,
Convenția-cadru privind valoarea 
patrimoniului cultural pentru societate și 
Recomandarea internațională privind 
păstrarea și rolul contemporan al zonelor 
istorice, adoptată în Nairobi, în 1976, de 
UNESCO.

Or. en

Amendamentul 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Impactul vizual constituie un 
criteriu esențial în evaluarea impactului 
asupra mediului în termeni de conservare 
a patrimoniului istoric și cultural, a 
peisajelor naturale și a zonelor urbane; 
acesta este un alt factor care ar trebui 
aplicat în cadrul evaluărilor.

Or. es

Justificare

Impactul vizual există deja ca și criteriu în legislația națională a statelor membre precum 
Franța, Italia și Regatul Unit.

Amendamentul 73
Andrés Perelló Rodríguez
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La aplicarea Directivei 2011/92/UE, 
este necesar să se asigure un mediu de 
afaceri competitiv, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 
genera o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în concordanță cu 
obiectivele stabilite în comunicarea 
Comisiei intitulată „Europa 2020 – O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”.

(12) La aplicarea Directivei 2011/92/UE, 
este necesar să se asigure o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în concordanță cu obiectivele 
stabilite în comunicarea Comisiei intitulată 
„Europa 2020 – O strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii”.

Or. es

Justificare

Simplificarea alineatului. Garantarea competitivității întreprinderilor și a IMM-urilor este 
întotdeauna un lucru pozitiv, însă nu trebuie să prevaleze niciodată asupra garanțiilor de 
mediu pe care trebuie să le asigure proiectele.

Amendamentul 74
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La aplicarea Directivei 2011/92/UE, 
este necesar să se asigure un mediu de 
afaceri competitiv, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 
genera o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în concordanță cu 
obiectivele stabilite în comunicarea 
Comisiei intitulată „Europa 2020 – O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”.

(12) La aplicarea Directivei 2011/92/UE, 
este necesar să se asigure un mediu de 
afaceri competitiv, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 
genera o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în concordanță cu 
obiectivele stabilite în comunicarea 
Comisiei intitulată „Europa 2020 – O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”19 și cu Comunicarea recent 
actualizată privind politica industrială „O 
industrie europeană mai puternică pentru 
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creșterea și redresarea economică” 
(COM(2012)582).

Or. en

Justificare

UE trebuie să exploateze întregul potențial al tuturor instrumentelor politicii sale existente în 
domeniul politicii de mediu și industriale și să aibă o abordare integrată în vederea 
îndeplinirii obiectivelor politicii industriale a UE. Evaluările impactului asupra mediului
(EIM) reprezintă un pas esențial în facilitarea unor proiecte industriale pentru ca dezvoltarea 
și creșterea economică a UE să aibă loc efectiv și pentru a contribui la acest lucru.

Amendamentul 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Autorizarea nu ar trebui acordată 
pentru proiecte publice și private 
susceptibile de a avea efecte semnificative 
asupra mediului după realizarea evaluării 
efectelor semnificative pe care aceste 
proiecte le-ar putea avea asupra mediului.
Această evaluare ar trebui realizată pe 
baza informațiilor adecvate furnizate de 
către inițiatorul proiectului și, atunci 
când este necesar, ar trebui să fie 
completate de către autoritățile și de către 
persoanele care ar putea fi afectate de 
proiectul respectiv. Evaluarea ar trebui să 
fie realizată de experți independenți, 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic, la a căror plată ar trebui să 
contribuie și inițiatorul proiectului.

Or. lt

Amendamentul 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc
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Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În vederea consolidării accesului 
publicului și a transparenței, în fiecare 
stat membru ar trebui pus la dispoziție un 
portal central care să furnizeze, în timp 
util, informații electronice privind mediul 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a reduce sarcina 
administrativă, a facilita procesul 
decizional și a reduce costurile 
proiectelor, ar trebui luate măsurile 
necesare pentru standardizarea criteriilor 
în conformitate cu 
Regulamentul 1025/2012/UE privind 
standardizarea europeană1, cu scopul de a 
sprijini utilizarea celor mai bune 
tehnologii disponibile (BAT), a 
îmbunătăți competitivitatea și a preveni 
interpretarea standardelor în mod diferit.
_______________
1 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

Or. es

Amendamentul 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Având în vedere în permanență 
obiectivul major de simplificare și 
facilitare a activității administrațiilor 
competente, ar trebui elaborate criterii de 
îndrumare care să ia în considerare 
caracteristicile diferitelor sectoare de 
activitate economică sau industrială. 
Aceasta ar trebui să se bazeze pe 
instrucțiunile în temeiul articolul 6 din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică1.
_______________
1 JO L 206, 22.7.92, p. 7.

Or. es

Amendamentul 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Pentru a asigura conservarea 
optimă a patrimoniului istoric și cultural, 
Comisia și/sau statele membre ar trebui să 
elaboreze criterii de îndrumare.

Or. es

Justificare

În multe situații, administrațiile nu cunosc foarte bine criteriile care sunt aplicabile sau 
trebuie evaluate în legătură cu păstrarea patrimoniului istoric și cultural. Această măsură ar 
conferi o certitudine sporită.
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Amendamentul 80
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 
stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în anumite cazuri.

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 
stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în anumite cazuri, în 
mod excepțional, proiectelor care au drept 
scop unic reacția la situații civile urgente, 
sub rezerva prezentării Comisiei și 
publicului interesat a unor informații 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 
stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în anumite cazuri.

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 
stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în cazuri excepționale,
după consultarea cu publicul interesat.

Or. en

Amendamentul 82
Christa Klaß
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Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 
stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în anumite cazuri.

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 
stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în anumite cazuri. În 
acest sens, directiva ar trebui să ia în 
considerare dispozițiile Convenției de la 
Espoo care, în cazul proiectelor 
transfrontaliere, obligă statele 
participante să se informeze și să se 
consulte reciproc. În cadrul acestor 
proiecte transfrontaliere, Comisia ar 
trebui să joace un rol mai proactiv și de 
facilitare, atunci când acest lucru este 
corespunzător și posibil.

Or. en

Amendamentul 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În mod proporțional, trebuie să se ia 
în considerare evaluarea impactului 
asupra mediului a proiectelor. Cerințele 
care vor fi impuse pentru evaluarea
impactului asupra mediului al unui 
proiect sunt proporționale cu anvergura și 
etapa sa.

Or. en
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Amendamentul 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Articolul 1 alineatul (4) din 
Directiva 2011/92/UE, care prevede că 
directiva nu se aplică proiectelor adoptate 
printr-un act specific al legislației 
naționale, prevede o derogare cu ușile 
deschise cu garanții procedurale limitate 
și care ar putea să evite în mod 
substanțial punerea în aplicare a 
directivei.

Or. en

Amendamentul 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a evita eforturile și 
cheltuielile inutile, proiectele în temeiul 
anexei II ar trebui să includă o declarație 
de intenție care nu depășește niciodată 30 
de pagini și caracteristicile și informațiile 
privind amplasarea proiectului care 
trebuie supus verificării prealabile, care 
ar trebui să constea în evaluarea inițială a 
fiabilității sale. Această verificare 
prealabilă ar trebui să fie publică și să 
reflecte factorii stabiliți la articolul 3. Ar 
trebui să demonstreze efectele directe și 
indirecte semnificative ale proiectului.

Or. es
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Amendamentul 86
João Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Autoritățile competente ar trebui să 
aibă obligația de a stabili domeniul de 
aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor privind mediul, care trebuie 
comunicate sub forma unui raport de 
mediu (delimitarea domeniului de aplicare 
a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea 
evaluării și pentru a simplifica și eficientiza
procesul decizional, este important să se 
specifice, la nivelul Uniunii, categoriile de 
informații pe baza cărora autoritățile 
competente trebuie să facă stabilirea 
respectivă.

(17) Autoritățile competente ar trebui să 
aibă obligația de a stabili domeniul de 
aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor privind mediul, care trebuie 
tratate sub forma unei evaluări a 
impactului asupra mediului (delimitarea 
domeniului de aplicare a evaluării). Pentru 
a îmbunătăți calitatea evaluării și pentru a 
simplifica și eficientiza procesul 
decizional, este important să se specifice, 
la nivelul Uniunii, categoriile de informații 
pe baza cărora autoritățile competente 
trebuie să facă stabilirea respectivă.

Or. pt

Amendamentul 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Autoritățile competente ar trebui să 
aibă obligația de a stabili domeniul de 
aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor privind mediul care trebuie 
comunicate sub forma unui raport de 
mediu (delimitarea domeniului de aplicare 
a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea 
evaluării și pentru a simplifica și
eficientiza procesul decizional, este 
important să se specifice, la nivelul 
Uniunii, categoriile de informații pe baza 
cărora autoritățile competente trebuie să 
facă stabilirea respectivă.

(17) Autoritățile competente ar trebui să 
aibă obligația de a stabili domeniul de 
aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor privind mediul care trebuie 
comunicate sub forma unui raport de 
mediu (delimitarea domeniului de aplicare 
a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea 
evaluării, simplificarea procedurilor și 
eficientizarea procesului decizional, este 
important să se specifice, la nivelul 
Uniunii, categoriile de informații pe baza 
cărora autoritățile competente trebuie să 
facă stabilirea respectivă.
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Or. en

Amendamentul 88
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Raportul de mediu al unui proiect, 
care trebuie furnizat de inițiatorul 
proiectului, trebuie să includă o evaluare a 
unor alternative rezonabile relevante pentru 
proiectul propus, inclusiv evoluția 
probabilă a stării existente a mediului în 
cazul în care proiectul nu este 
implementat (scenariu de bază), pentru a 
ameliora calitatea procesului de evaluare 
și pentru a permite integrarea 
considerentelor de mediu într-o etapă 
timpurie a elaborării proiectului.

(18) Raportul de mediu al unui proiect, 
care trebuie furnizat de inițiatorul 
proiectului, ar trebui să includă o evaluare 
a unor alternative rezonabile relevante 
pentru proiectul propus.

Or. fr

Amendamentul 89
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Raportul de mediu al unui proiect, 
care trebuie furnizat de inițiatorul 
proiectului, trebuie să includă o evaluare a 
unor alternative rezonabile relevante pentru 
proiectul propus, inclusiv evoluția 
probabilă a stării existente a mediului în 
cazul în care proiectul nu este 
implementat (scenariu de bază), pentru a 
ameliora calitatea procesului de evaluare și 
pentru a permite integrarea considerentelor 
de mediu într-o etapă timpurie a elaborării 

(18) Raportul de mediu al unui proiect, 
care trebuie furnizat de inițiatorul 
proiectului, ar trebui să includă o evaluare 
a unor alternative rezonabile relevante 
pentru proiectul propus, pentru a ameliora 
calitatea procesului de evaluare și pentru a 
permite integrarea considerentelor de 
mediu într-o etapă timpurie a elaborării 
proiectului.
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proiectului.

Or. en

Amendamentul 90
João Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Raportul de mediu al unui proiect, 
care trebuie furnizat de inițiatorul 
proiectului, trebuie să includă o evaluare a 
unor alternative rezonabile relevante pentru 
proiectul propus, inclusiv evoluția 
probabilă a stării existente a mediului în 
cazul în care proiectul nu este implementat 
(scenariu de bază), pentru a ameliora 
calitatea procesului de evaluare și pentru a 
permite integrarea considerentelor de 
mediu într-o etapă timpurie a elaborării 
proiectului.

(18) Evaluarea impactului asupra 
mediului a unui proiect, care trebuie 
furnizat de inițiatorul proiectului, ar trebui
să includă o evaluare a unor alternative 
rezonabile relevante pentru proiectul 
propus, inclusiv evoluția probabilă a stării 
existente a mediului în cazul în care 
proiectul nu este implementat (scenariu de 
bază), pentru a ameliora calitatea 
procesului de evaluare și pentru a permite 
integrarea considerentelor de mediu într-o
etapă timpurie a elaborării proiectului.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. pt

Justificare

Păstrarea termenului „evaluarea impactului asupra mediului”, în opoziție cu „raport de 
mediu”, contribuie la constituirea unui baze formale de la care să se stabilească procedura 
de evaluare, scopurile sale și metodele de utilizat. O schimbare a terminologie nu doar ar 
conduce la confuzii, ci sfera de aplicare și scopul documentului final ar putea fi, de 
asemenea, deformate.

Amendamentul 91
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Trebuie introduse termene pentru 
diversele etape ale evaluării de mediu a 
proiectelor pentru a stimula eficientizarea 
procesului decizional și pentru a spori 
certitudinea juridică, luând în considerare 
și natura, complexitatea, amplasarea și 
anvergura proiectului propus. Aceste 
termene nu trebuie în niciun caz să 
compromită standardele ridicate de 
protecție a mediului, în special cele care 
decurg din alte acte legislative ale Uniunii 
în domeniul mediului, și nici participarea 
efectivă a publicului și accesul la justiție.

(22) Ar trebui introduse termene 
rezonabile și predictibile pentru diversele 
etape ale evaluării de mediu a proiectelor 
pentru a stimula eficientizarea procesului 
decizional și pentru a spori securitatea
juridică, luând în considerare și natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus. Aceste termene nu ar 
trebui în niciun caz să compromită 
standardele ridicate de protecție a 
mediului, în special cele care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii în domeniul 
mediului, și nici participarea efectivă a 
publicului și accesul la justiție.

Or. en

Amendamentul 92
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Unul dintre obiectivele Convenției 
de la Aarhus, pe care UE a ratificat-o și a 
transpus-o în legislația UE, este de a 
asigura dreptul publicului de a participa 
la procesul decizional în aspecte privind 
mediul. Prin urmare, această participare, 
inclusiv participarea prin intermediul 
asociațiilor, al organizațiilor și al 
grupurilor și, în special, al organizațiilor 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, ar trebui încurajată. 
Mai mult, articolul 9 alineatele (2) și (4) 
din Convenția de la Aarhus prevede 
accesul la proceduri judiciare sau la alte 
proceduri pentru a contesta legalitatea de 
fond sau de procedură a deciziilor, a 
acțiunilor sau a omisiunilor care intră 
sub incidența participării publicului.
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Or. es

Justificare

Este redat, pe scurt, conținutul considerentelor 17, 19, 20 și 21 din vechea directivă. 
Principiile Convenției de la Aarhus ar trebui să fie incluse în continuare în considerentele 
noii directive.

Amendamentul 93
João Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Participarea publicului la procesul 
decizional este esențială pentru a permite 
ca orice aviz și problemă care ar putea 
avea o influență asupra deciziilor să fie 
luate în considerare, făcând astfel 
procesul decizional mai responsabil și mai 
transparent, îmbunătățind calitatea 
deciziilor în ceea ce privește substanța lor 
și contribuind la sensibilizarea publicului 
cu privire la problemele de mediu.

Or. pt

Amendamentul 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Conform Directivei 2011/92/UE în 
vigoare, explorarea și extracția de 
hidrocarburi, convenționale sau nu, se 
introduce în anexa II, pornind de la 
cantitatea explorată sau extrasă. Aceste 
proiecte necesită un control de la caz la 
caz, în baza criteriilor menționate în 
anexa III, cu scopul de a stabili cât de 
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semnificative sunt efectele lor asupra 
mediului. Conform „Notei de orientare a 
Comisiei privind aplicarea 
Directivei 85/337/CEE proiectelor legate 
de explorarea și exploatarea 
hidrocarburilor neconvenționale”1 și în 
temeiul cerințelor Rezoluției 
Parlamentului European referitoare la 
impactul activităților de extracție a 
gazelor de șist și a uleiului de șist asupra 
mediului2, este necesar ca proiectele 
privind hidrocarburile neconvenționale să 
se supună prezentei directive, astfel cum 
se supun deja activitățile convenționale. 
Prin urmare, anexa I la Directiva 
2011/92/UE ar trebui modificată, astfel 
încât proiectele legate de explorarea și 
extracția de hidrocarburi neconvenționale 
susceptibile de a avea efecte semnificative 
asupra mediului să se supună evaluării 
obligatorii a impactului asupra mediului.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Amendamentul 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Protejarea pragurilor pentru petrol 
și gaze naturale stabilite în anexa I la 
Directiva 2011/92/UE nu ține seama de 
cazul specific al nivelurilor zilnice de 
producție a combustibililor fosili 
neconvenționali, care, uneori, variază 
foarte mult și este inferioară, obținuți prin 
utilizarea unor metode de exploatare care 
sunt agresive în general față de mediu, 
precum fracturarea hidraulică. În 
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consecință, și fără a aduce atingere 
impactului lor asupra mediului, proiectele 
privind acești combustibili fosili ar trebui 
supuse unei evaluări obligatorii a 
impactului în temeiul prezentei directive, 
indiferent de cantitățile extrase.

Or. es

Justificare

Acest amendament are la bază amendamentul 8 al raportorului, însă simplifică formularea sa 
și, de asemenea, stabilește că nevoia de a realiza o verificare prealabilă privind combustibilii 
fosili neconvenționali nu rezultă atât de mult din cantitățile extrase, ci din tehnicile utilizate 
pentru a-i extrage, care sunt agresive pentru mediul înconjurător. 

Amendamentul 96
Tadeusz Cymański

Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Anexa II include, printre altele, 
proiectele asociate cu explorarea 
neconvențională a hidrocarburii, 
indiferent de cantitățile extrase în această 
etapă;

Or. pl

Amendamentul 97
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Noile dispoziții trebuie aplicate, de 
asemenea, proiectelor în cazul cărora 
cererea de aprobare a dezvoltării a fost 
depusă înainte de termenul-limită pentru 

(24) Noile dispoziții ar trebui să se aplice 
proiectelor care au început în mod oficial 
procedura EIM după termenul-limită 
pentru transpunere.
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transpunere, dar evaluarea impactului 
asupra mediului nu a fost finalizată 
înaintea datei respective.

Or. en

Justificare

Impunerea inițiatorilor de proiecte care au început procedura de evaluare a impactului 
înainte de transpunerea Directivei EIM modificate să respecte noile sale cerințe 
suplimentare, dacă această procedură nu este încheiată la momentul transpunerii, contravine 
principiilor de bază ale legii, precum neretroactivitatea și securitatea juridică.

Amendamentul 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Noile dispoziții trebuie aplicate, de 
asemenea, proiectelor în cazul cărora 
cererea de aprobare a dezvoltării a fost 
depusă înainte de termenul-limită pentru 
transpunere, dar evaluarea impactului 
asupra mediului nu a fost finalizată 
înaintea datei respective.

(24) Noile dispoziții ar trebui să se aplice 
doar proiectelor în cazul cărora evaluarea 
impactului asupra mediului era începută 
încă la data transpunerii Directivei 
2011/92/UE.

Or. en

Justificare

Aplicarea retroactivă propusă în textul Comisiei generează o incertitudine juridică 
considerabilă pentru inițiatorii de proiecte. Într-adevăr, retroactivitatea poate conduce la 
redeschiderea termenilor și a termenelor-limită ale procedurii, obligând astfel inițiatorii să 
repete etapele procedurale urmate deja. Aceasta ar putea da naștere unor întârzieri 
semnificative și unor costuri sporite, atât pentru inițiatori, cât și pentru autoritățile 
competente.

Amendamentul 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Noile dispoziții trebuie aplicate, de
asemenea, proiectelor în cazul cărora 
cererea de aprobare a dezvoltării a fost 
depusă înainte de termenul-limită pentru 
transpunere, dar evaluarea impactului 
asupra mediului nu a fost finalizată 
înaintea datei respective.

(24) Noile dispoziții trebuie aplicate 
exclusiv proiectelor în cazul cărora 
evaluarea impactului asupra mediului nu 
a fost încă începută înainte de termenul-
limită pentru transpunerea prezentei 
directive.

Or. it

Amendamentul 100
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2) litera (a), prima liniuță 
se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„– executarea lucrărilor de construcții 
sau de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,”

Or. de

Justificare

Reintroducerea textului Directivei EIM în vigoare. Lucrările de demolare nu mai fac obiectul 
unei evaluări periodice de impact asupra mediului. În principiu, demolarea de clădiri, 
instalații, străzi sau alte scheme nu reprezintă o intervenție asupra naturii și peisajului, ci are 
drept consecință îmbunătățirea stării solurilor, apei, naturii și peisajului. Din acest punct de 
vedere, proiectele care servesc obiectivului de reducere a utilizării terenurilor și, implicit, de 
protecție a mediului, nu ar trebui să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului.

Amendamentul 101
Richard Seeber
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2) litera (a), prima liniuță 
se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„– executarea lucrărilor de construcții 
sau de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,”

Or. de

Amendamentul 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2) litera (a), prima liniuță 
se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„– executarea lucrărilor de construcții 
sau de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,”

Or. en

Justificare

Includerea lucrărilor de demolare ar fi disproporționată.

Amendamentul 103
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2) litera (a), prima liniuță 
se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„– executarea lucrărilor de construcții 
sau de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,”

Or. en

Justificare

Lucrările de demolare pot fi considerate drept o intervenție asupra mediului natural (Cauza 
C-50/09). Definiția ca atare acoperă deja lucrările de demolare și, în consecință, nu este 
necesară modificarea sa. Directiva ar trebui să se aplice doar demolărilor din proiectele din 
anexele I și II. Având în vedere natura lucrărilor de demolare, calificarea acestor lucrări ca 
proiect din anexa II are sens. Din acest motiv, anexa II.13 ar trebui modificată pentru a 
include lucrările de demolare din proiectele din anexele I și II.

Amendamentul 104
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„– executarea lucrărilor de construcții sau 
de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,”

„– executarea lucrărilor de construcții și a 
altor instalații sau scheme.” Demolarea 
este, de asemenea, reglementată de 
această directivă, în cazul în care ea nu se 
supune unei reglementări sectoriale,

Or. fr

Justificare

Anumite lucrări de demolare nu au niciun efect semnificativ asupra mediului. Prin urmare, 
ele ar trebui exceptate de la obligații suplimentare, în cazul în care distrugerea impune deja 
anumite obligații.
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Amendamentul 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2) litera (a), prima liniuță 
se înlocuiește cu următorul text:

(a) la alineatul (2) litera (a), după prima 
liniuță se adaugă următorul text:

„– executarea lucrărilor de construcții sau
de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,”

„– executarea lucrărilor de demolări nu 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivelor 2004/35/CE și 2010/75/UE;”

Or. it

Justificare

În vederea evitării dublării legislației și a procedurilor.

Amendamentul 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– executarea lucrărilor de construcții sau de
demolări ori a altor instalații sau scheme,

– executarea lucrărilor de construcții sau a 
altor instalații sau scheme, inclusiv lucrări
de demolare, direct legate de construcție,

Or. de

Justificare

Ar trebui menținută formularea din Directiva EIM în vigoare. Ar trebui incluse doar acele 
lucrări de demolare legate în mod direct de construcția unei instalații. Nu este justificată 
includerea altor lucrări de demolare, prin care se realizează exclusiv îndepărtarea unei 
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construcții și care elimină, astfel, orice impact negativ asupra mediului.

Amendamentul 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– executarea lucrărilor de construcții sau
de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,

– executarea lucrărilor de construcții și a 
lucrărilor de demolări asociate, ori a altor 
instalații sau scheme,

Or. en

Amendamentul 108
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– executarea lucrărilor de construcții sau
de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,

– executarea lucrărilor de construcții, 
inclusiv de demolări ori a altor instalații 
sau scheme,

Or. en

Justificare

Propunerea face o referire specifică la lucrările de demolări ca la unul dintre obiectivele 
pentru care este necesară o evaluare a impactului asupra mediului. Statele membre își 
adaptează legislația națională.

Amendamentul 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– executarea lucrărilor de construcții sau
de demolări ori a altor instalații sau 
scheme,

– executarea lucrărilor de construcții și, 
dacă este cazul, a lucrărilor de demolări,
ori a altor instalații sau scheme sau a 
operării lor,

Or. en

Justificare

Ar trebui realizată o evaluare completă a impactului asupra mediului pentru ciclul de viață, 
inclusiv a etapelor de operare și dezafectare.

Amendamentul 110
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– executarea lucrărilor de construcții sau de 
demolări ori a altor instalații sau scheme,

– executarea lucrărilor de construcții sau de 
demolări, stabilirea și extinderea 
lucrărilor de construcții ori a altor 
instalații, modificarea operării instalației 
sau a performanței instalației, cu efecte în 
conformitate cu alineatul (1),

Or. en

Justificare

Pentru extinderea structurală și operațională (de exemplu, creșterea capacității) instalațiilor 
– chiar cu efecte preconizate semnificative asupra mediului – evaluările impactului asupra 
mediului sunt realizate doar dacă sunt aprobate printr-o procedură administrativă oficială. 
Această lipsă este remediată prin prezentul amendament.
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Amendamentul 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2) litera (a), a doua 
liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„– alte intervenții în mediul natural și 
asupra peisajului, inclusiv cele care 
implică cercetarea și exploatarea 
resurselor minerale;”

Or. en

Justificare

Exploatarea resurselor minerale este inclusă deja în semnificația proiectului. Se adaugă 
cercetarea pentru resurse minerale în vederea includerii măsurilor de explorare.

Amendamentul 112
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2) litera (a), a doua 
liniuță se înlocuiește cu următorul text:
„– alte intervenții în mediul natural și 
asupra peisajului, inclusiv cele care 
implică cercetarea și extracția 
hidrocarburilor;”

Or. en
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Justificare

Extracția hidrocarburilor este inclusă în semnificația proiectului. Se adaugă cercetarea 
pentru hidrocarburi în vederea includerii măsurilor de explorare.

Amendamentul 113
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2), litera (a) se adaugă 
următorul paragraf:
„Nu sunt clasificate ca proiecte activitățile 
și proiectele autorizate sau aprobate în 
detaliu printr-un act legislativ al unui stat 
membru individual.” 

Or. de

Justificare

Faptul că noțiunea de proiect include, pe lângă construcții și alte instalații, și „alte 
intervenții asupra naturii și peisajului”, le oferă statelor membre flexibilitatea necesară 
pentru a solicita o EIM în cazuri individuale, dacă o activitate este susceptibilă de a avea un 
impact semnificativ asupra mediului. Această posibilitate ar trebui, însă, limitată în acele 
cazuri în care statul membru a hotărât printr-o legislație specifică conformă cu dreptul UE să 
autorizeze anumite activități sau să le permită prin intermediul unei aprobări administrative.

Amendamentul 114
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2), litera (c) se 
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înlocuiește cu următorul text:
„(c) «aprobare de dezvoltare» înseamnă 
decizia autorității sau a autorităților 
competente care împuternicesc 
inițiatorul proiectului să își înceapă
proiectul.”

Or. en

Amendamentul 115
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (2), litera (f) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(f) «autoritate sau autorități 
competente» înseamnă acea sau acele 
autorități desemnate de către statele 
membre ca fiind răspunzătoare de 
îndeplinirea obligațiilor ce decurg din 
prezenta directivă. Statele membre nu au 
obligația de a conferi autorității sau 
autorităților, căreia (cărora) îi (le) este 
conferită competența de acordare sau 
respingere a aprobării, toate celelalte 
competențe rezultate din prezenta 
directivă.”

Or. en

Justificare

Mai multe competențe rezultă din directivă (de exemplu, a verificarea prealabilă a unui 
proiect, a delimita domeniul de aplicare ...) și prevede că statele membre ar trebui să 
desemneze o „autoritate competentă” pentru fiecare dintre aceste competențe. Definiția ar 
trebui să prevadă clar faptul că statele membre nu au obligația de a acorda toate aceste 
competențe autorităților cărora acestea le conferă competența de a accepta sau a respinge 
aprobarea de dezvoltare. Statele membre ar trebui să aibă permisiunea, de exemplu, să 
acorde competența de verificare prealabilă sau de delimitare a domeniului de aplicare al 
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proiectului unei autorități, iar competența de a accepta sau respinge aprobarea de dezvoltare 
unei alte autorități.

Amendamentul 116
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
a unui raport de mediu, de desfășurare a 
unor consultări (inclusiv cu publicul vizat 
și cu autoritățile de mediu), evaluarea de 
către autoritatea competentă, ținând seama 
de raportul de mediu și de rezultatele
consultărilor în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea 
de informații privind decizia luată în 
conformitate cu articolele 5 - 10.

(g) „evaluarea impactului asupra mediului”
înseamnă procesul de pregătire a unui 
raport de mediu, verificarea de către 
autoritatea competentă, luarea în 
considerare a raportului de mediu și a 
rezultatelor consultărilor (inclusiv cele cu 
publicul în cauză și cu autoritățile) în 
cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, 
precum și furnizarea de informații privind 
decizia luată în conformitate cu articolele 
5-10.

Or. en

Justificare

Introducerea unei definiții clare a „evaluării impactului asupra mediului” nu ar trebui să fie 
abuzivă, pentru a extinde sfera de aplicare a directivei/a introduce cerințe suplimentare. 
Comisia impune două momente ale consultării publice; (1) la elaborarea raportului de mediu
și (2) pe durata consultării generale în cadrul procesului decizional. Totuși, o astfel de 
consultare dublă a publicului (1) nu are o valoare adăugată (2) forțează statele membre să 
adapteze o legislație care funcționează bine, (3) prelungește în mod inutil procedura 
generală. În amendamentul nostru, evaluarea impactului asupra mediului este luată în 
considerare pe deplin în luarea deciziei privind autorizația.

Amendamentul 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
a unui raport de mediu, de desfășurare a 
unor consultări (inclusiv cu publicul vizat 
și cu autoritățile de mediu), evaluarea de 
către autoritatea competentă, ținând seama 
de raportul de mediu și de rezultatele 
consultărilor în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea 
de informații privind decizia luată în 
conformitate cu articolele 5 - 10.

(g) „evaluarea impactului asupra mediului”
înseamnă procesul de pregătire a unui 
raport de mediu, inclusiv luarea în 
considerare a unor alternative rezonabile,
de desfășurare a unor consultări (inclusiv 
cu publicul vizat și cu autoritățile de 
mediu), evaluarea de către autoritatea 
competentă, ținând seama de raportul de 
mediu și de rezultatele consultărilor în 
cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, 
stabilind măsuri de monitorizare a 
efectelor adverse semnificative asupra 
mediului și măsuri de compensare, 
precum și furnizarea de informații privind 
decizia luată în conformitate cu articolele 
5-10.

Or. en

Amendamentul 118
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
a unui raport de mediu, de desfășurare a 
unor consultări (inclusiv cu publicul vizat 
și cu autoritățile de mediu), evaluarea de 
către autoritatea competentă, ținând seama 
de raportul de mediu și de rezultatele 
consultărilor în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea 
de informații privind decizia luată în 
conformitate cu articolele 5 - 10.

(g) „evaluarea impactului asupra 
mediului” înseamnă procesul de pregătire a 
unui raport de mediu sub responsabilitatea 
inițiatorului proiectului, de desfășurare a 
unor consultări [inclusiv cu publicul vizat 
și cu autoritățile de mediu prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1)], evaluarea de 
către autoritatea competentă și/sau de 
către autoritățile prevăzute la articolul 6 
alineatul (1), ținând seama de raportul de 
mediu și de rezultatele consultărilor în 
cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, 
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precum și furnizarea de informații privind 
decizia luată în conformitate cu articolele 
5-10.

Or. fr

Justificare

Definiția dată de Comisie ar putea fi interpretată ca un transfer al responsabilității 
inițiatorului proiectului către autoritatea competentă. Acest amendament vizează 
soluționarea acestei probleme, prin clarificarea anumitor dispoziții.

Amendamentul 119
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
a unui raport de mediu, de desfășurare a 
unor consultări (inclusiv cu publicul vizat 
și cu autoritățile de mediu), evaluarea de 
către autoritatea competentă, ținând seama 
de raportul de mediu și de rezultatele 
consultărilor în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea 
de informații privind decizia luată în 
conformitate cu articolele 5 - 10.

(g) „evaluarea impactului asupra mediului”
înseamnă procesul de pregătire a unui 
raport de mediu, de desfășurare a unor 
consultări (inclusiv cu publicul vizat și cu 
autoritățile de mediu), evaluarea de către 
autoritatea competentă, ținând seama de 
raportul de mediu, inclusiv sarcina inițială 
de imisie și de rezultatele consultărilor în 
cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, 
precum și furnizarea de informații privind 
decizia luată în conformitate cu articolele 
5-10.

Or. en

Justificare

Asocierea procedurilor privind EIM cu procesele de aprobare cu drept special (regulamente 
sectoriale) împiedică identificarea, descrierea și evaluarea holistice ale impacturilor asupra 
mediului. Sarcina inițială de imisie la amplasarea proiectului de la operarea instalațiilor 
existente și de la sectoarele transporturilor nu este luată în considerare. Impactul proiectului 
poate fi abordat în mod adecvat prin includerea acestor sarcini inițiale de imisie.
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Amendamentul 120
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
a unui raport de mediu, de desfășurare a 
unor consultări (inclusiv cu publicul vizat 
și cu autoritățile de mediu), evaluarea de 
către autoritatea competentă, ținând seama 
de raportul de mediu și de rezultatele 
consultărilor în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea 
de informații privind decizia luată în 
conformitate cu articolele 5 - 10.

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
a unui raport de mediu, de desfășurare a 
unor consultări (inclusiv cu publicul vizat 
și cu autoritățile de mediu), evaluarea de 
către autoritatea competentă, ținând seama 
de raportul de mediu, care are în vedere 
nivelul imisiilor, și de rezultatele 
consultărilor în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea 
de informații privind decizia luată în 
conformitate cu articolele 5-10.

Or. de

Amendamentul 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție: 
„(ga) «standard» înseamnă o specificație 
tehnică, adoptată de un organism de 
standardizare recunoscut, pentru o 
aplicare repetată sau continuă, a cărei 
respectare nu este obligatorie și poate fi 
unul dintre următoarele:
(a) «standard internațional» înseamnă un 
standard adoptat de un organism de 
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standardizare internațional;
(b) «standard european» înseamnă un 
standard adoptat de o organizație de 
standardizare europeană;
(c) «standard armonizat» înseamnă un 
standard european adoptat pe baza unei 
solicitări din partea Comisiei pentru 
aplicarea legislației de armonizare a 
Uniunii;
(d) «standard național» înseamnă un 
standard adoptat de un organism de 
standardizare național;”

Or. en

Justificare

Definiție din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană.

Amendamentul 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție: 
„(ga) «situri urbane istorice» sunt parte 
dintr-un ansamblu mai larg, care 
cuprinde mediul natural și construit, 
precum și experiența de zi cu zi a 
locuitorilor săi. În acest spațiu mai larg, 
îmbogățit cu valori de origine îndepărtată 
sau recentă și fiind supus în permanență 
unui proces dinamic de transformări 
succesive, noile spații urbane pot fi 
considerate dovezi de mediu în etapele lor 
de formare.”
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Or. en

Amendamentul 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție:
„(gb) «evaluarea impactului vizual”: 
impactul vizual se definește ca o 
modificare a aspectului sau a formelor 
peisajului construit sau natural și al 
zonelor urbane, rezultată ca urmare a 
dezvoltării pozitive (îmbunătățire) sau 
negative (deteriorare). Evaluarea 
impactului vizual se referă și la 
demolarea construcțiilor protejate sau a 
celor care joacă un rol strategic pentru 
imaginea tradițională a unui spațiu sau a 
unui peisaj. Acest concept cuprinde 
schimbările evidente ale topografiei 
geologice și orice alte obstacole, precum 
construcțiile sau zidurile, care afectează 
contemplarea naturii și armonia 
peisagistică. Impactul vizual se evaluează 
în mare parte din punct de vedere 
calitativ, în funcție de aprecierea și 
interacțiunea umană cu peisajul și de 
valoarea pe care omul o dă unui spațiu 
(genius loci).”

Or. en

Justificare

Impactul vizual este esențial atunci când se face referire la zonele de coastă, fermele eoliene 
și clădirile istorice, printre altele.
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Amendamentul 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera bc (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) la alineatul (2) se adaugă următoarea 
definiție:
„(gc) «procedură comună» înseamnă că, 
în cadrul procedurii comune, autoritatea 
competentă realizează o singură evaluare 
a impactului asupra mediului care 
integrează evaluările efectuate de una sau 
mai multe autorități, fără a aduce 
atingere eventualelor dispoziții prevăzute 
de alte acte legislative relevante ale 
Uniunii.”

Or. en

Amendamentul 125
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție:
„(ga) «procedură comună» înseamnă că, 
în cadrul procedurii comune, autoritatea 
competentă realizează o singură evaluare 
a impactului asupra mediului care 
integrează evaluările efectuate de una sau 
mai multe autorități, fără a aduce 
atingere eventualelor dispoziții prevăzute 
de alte acte legislative relevante ale 
Uniunii.”
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Or. en

Amendamentul 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera bd (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție:
„(gd) «simplificare» înseamnă reducerea 
formelor și a procedurilor administrative, 
crearea de proceduri comune sau de 
instrumente de coordonare, în vederea 
integrării evaluărilor realizate de mai 
multe autorități. Simplificare înseamnă și 
stabilirea de criterii comune, scurtarea 
termenelor pentru depunerea rapoartelor 
și consolidarea evaluărilor obiective și 
științifice.”

Or. en

Amendamentul 127
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă) 
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție:
„(gb) «simplificare» înseamnă reducerea 
formelor, crearea de proceduri comune și 
de instrumente de coordonare, în vederea 
integrării evaluărilor realizate de 
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autoritățile implicate. Simplificare 
înseamnă și stabilirea de criterii comune, 
scurtarea termenelor pentru depunerea 
rapoartelor și consolidarea evaluărilor 
obiective și științifice.”

Or. en

Amendamentul 128
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție:
„(ga) «independent» înseamnă capabil de 
exercițiul obiectivității tehnice/științifice, 
liber de direcțiile sau de influența 
autorității competente, a inițiatorului 
proiectului sau a guvernului național, 
regional sau local.”

Or. en

Amendamentul 129
Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, și, dacă dreptul intern prevede astfel,
să nu aplice prezenta directivă proiectelor 
care au ca obiectiv unic apărarea națională 
sau reacția la urgențe civile, în cazul în 

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, să nu aplice prezenta directivă 
proiectelor care au ca obiectiv unic 
apărarea națională sau reacția la urgențe 
civile, în cazul în care consideră că 
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care consideră că aplicarea acesteia ar avea 
efecte negative asupra obiectivelor 
respective.

aplicarea acesteia ar avea efecte negative 
asupra obiectivelor respective.

Or. en

Amendamentul 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, și, dacă dreptul intern prevede astfel, 
să nu aplice prezenta directivă proiectelor 
care au ca obiectiv unic apărarea națională 
sau reacția la urgențe civile, în cazul în 
care consideră că aplicarea acesteia ar avea 
efecte negative asupra obiectivelor 
respective.

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, și, dacă dreptul intern prevede astfel, 
să nu aplice prezenta directivă proiectelor 
care au ca obiectiv unic apărarea națională, 
în cazul în care consideră că aplicarea 
acesteia ar avea efecte negative asupra 
obiectivelor respective.

Or. en

Justificare

Derogarea care privește proiectele ce au ca unic scop răspunsul la urgențe civile este 
introdusă la articolul 2 alineatul (4).

Amendamentul 131
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, și, dacă dreptul intern prevede astfel, 

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, și, dacă dreptul intern prevede astfel, 
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să nu aplice prezenta directivă proiectelor 
care au ca obiectiv unic apărarea națională 
sau reacția la urgențe civile, în cazul în 
care consideră că aplicarea acesteia ar avea 
efecte negative asupra obiectivelor 
respective.

să nu aplice prezenta directivă proiectelor 
care au ca obiectiv unic apărarea națională 
sau reacția la urgențe civile, în cazul în 
care consideră că aplicarea acesteia ar avea 
efecte negative asupra obiectivelor 
respective și că nu există riscuri majore 
pentru sănătatea oamenilor.

Or. es

Amendamentul 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezenta directivă nu se aplică 
proiectelor ale căror detalii sunt adoptate 
printr-un act legislativ special de drept 
intern, cu condiția ca obiectivele urmărite 
de prezenta directivă, inclusiv furnizarea 
de informații, să fie atinse prin procesul 
legislativ. O dată la doi ani, începând de 
la data specificată la articolul 2 alineatul 
(1) din Directiva XXX [OPOCE, vă rugăm 
să introduceți nr. prezentei directive], 
statele membre informează Comisia cu 
privire la toate cazurile în care au aplicat 
această dispoziție.

eliminat

Or. en

Justificare

Este o derogare cu ușile deschise cu garanții procedurale limitate. Deși majoritatea statelor 
membre nu utilizează această derogare, ar putea să evite în mod semnificativ punerea în 
aplicare a directivei.
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Amendamentul 133
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezenta directivă nu se aplică 
proiectelor ale căror detalii sunt adoptate 
printr-un act legislativ special de drept 
intern, cu condiția ca obiectivele urmărite 
de prezenta directivă, inclusiv furnizarea 
de informații, să fie atinse prin procesul 
legislativ. O dată la doi ani, începând de 
la data specificată la articolul 2 alineatul 
(1) din Directiva XXX [OPOCE, vă rugăm 
să introduceți nr. prezentei directive], 
statele membre informează Comisia cu 
privire la toate cazurile în care au aplicat 
această dispoziție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 134
Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezenta directivă nu se aplică 
proiectelor ale căror detalii sunt adoptate
printr-un act legislativ special de drept 
intern, cu condiția ca obiectivele urmărite 
de prezenta directivă, inclusiv furnizarea 
de informații, să fie atinse prin procesul 
legislativ. O dată la doi ani, începând de la 
data specificată la articolul 2 alineatul (1) 
din Directiva XXX [OPOCE, vă rugăm să 
introduceți nr. prezentei directive], statele 

(4) Prezenta directivă nu se aplică 
proiectelor ale căror detalii sunt aprobate 
printr-un act legislativ special de drept 
intern, cu condiția ca obiectivele urmărite 
de prezenta directivă, inclusiv furnizarea 
de informații, să fie atinse prin procesul 
legislativ. O dată la doi ani, începând de la 
data specificată la articolul 2 alineatul (1) 
din Directiva XXX [OPOCE, a se 
introduce nr. prezentei directive], statele 
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membre informează Comisia cu privire la 
toate cazurile în care au aplicat această 
dispoziție.

membre informează Comisia cu privire la 
toate cazurile în care au aplicat această 
dispoziție.

Or. en

Amendamentul 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se introduce următorul alineat (4a):
„(4a) Prezenta directivă nu se aplică 
lucrărilor prevăzute în cadrul unei 
aprobări a dezvoltării eliberate în sensul 
Directivei 2010/75/UE sau necesare 
pentru punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire sau reparare a daunei aduse 
mediului conform 
Directivei 2004/35/CE.”

Or. it

Justificare

În vederea evitării dublării legislației și a procedurilor.

Amendamentul 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. la articolul 2, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura că, 
înaintea acordării aprobării, proiectele 
care ar putea avea efecte semnificative 
asupra mediului, în temeiul, printre 
altele, al naturii, al anvergurii și al 
amplasării lor, fac obiectul unei cereri de 
aprobare de dezvoltare și al unei 
evaluări a efectelor lor, după consultarea 
cu publicul. Măsurile de monitorizare a 
efectelor adverse asupra mediului și 
măsurile de atenuare și compensare sunt 
stabilite, dacă este cazul, de autoritatea 
competentă, atunci când este acordată 
aprobarea de dezvoltare. Respectivele 
proiecte sunt definite la articolul 4.”

Or. en

Justificare

Articolul 2 alineatul (1) este aliniat la noul text al articolului 8 alineatul (2) în care sunt 
prevăzute măsurile de monitorizare a efectelor adverse semnificative asupra mediului și 
măsurile de atenuare și compensare. Mai mult, participarea publicului este sporită.

Amendamentul 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii trebuie să facă obiectul unor 

(3) Pentru proiectele în cazul cărora 
obligația de a efectua evaluări ale efectelor 
asupra mediului decurge simultan din 
prezenta directivă și din alte acte 
legislative ale Uniunii, statele membre 
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proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii.

depun eforturi pentru realizarea unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii, în măsura în care acest lucru este 
necesar.

Or. de

Justificare

În principiu, este indicată o coordonare a procedurilor în sensul vizat de Comisie; cu toate 
acestea, ar trebui lăsată statelor membre sarcina de a stabili în temeiul cărei legislații UE ar 
fi indicat să se realizeze coordonarea. Totodată, nu ar trebui impusă o coordonare „cu orice 
preț”.

Amendamentul 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii trebuie să facă obiectul unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii.

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii pot să facă obiectul unor proceduri 
coordonate sau comune care îndeplinesc 
cerințele legislației relevante a Uniunii, 
dacă autoritățile din statul membru 
consideră oportun.

Or. en

Justificare

Procedura comună are un potențial de a direcționa procesul, însă formularea actuală exclude 
alte soluții flexibile. Coordonarea obligatorie nu ar simplifica procesul sau l-ar face mai 
rapid în sine, ci ar trebui să fie utilizată după caz. În unele state membre, instanțele sunt 
implicate în procesul de evaluare, iar alte autorități nu pot conduce instanțele.
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Amendamentul 139
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii trebuie să facă obiectul unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii.

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii pot să facă obiectul unor proceduri 
coordonate sau comune care îndeplinesc 
cerințele legislației relevante a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 140
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii trebuie să facă obiectul unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii.

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii pot să facă obiectul unor proceduri 
coordonate sau comune care îndeplinesc 
cerințele legislației relevante a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 141
Chris Davies
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii trebuie să facă obiectul unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii.

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii pot să facă obiectul unor proceduri 
coordonate sau comune care îndeplinesc 
cerințele legislației relevante a Uniunii.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde un grad de flexibilitate cu privire la modul în care 
doresc să îndeplinească cerințele diferitor directive UE, fără să submineze obiectivele 
generale ale acestei legislații.

Amendamentul 142
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii trebuie să facă obiectul unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii.

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii pot să facă obiectul unor proceduri 
coordonate sau comune care îndeplinesc 
cerințele legislației relevante a Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 143
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii trebuie să facă obiectul unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc cerințele legislației relevante a 
Uniunii.

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a 
efectua evaluări ale efectelor asupra 
mediului decurge simultan din prezenta 
directivă și din alte acte legislative ale 
Uniunii fac obiectul unor proceduri 
coordonate sau comune care îndeplinesc 
cerințele următoarei legislații a Uniunii.

- Directiva 2009/147/CE privind 
conservarea păsărilor sălbatice,
- Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei,
- Directiva 2010/75/UE privind emisiile 
industriale,
- Directiva 92/43/CEE a Consiliului 
privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică.

Or. de

Amendamentul 144
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurii coordonate, eliminat
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autoritatea competentă coordonează 
diversele evaluări individuale prevăzute 
de legislația în cauză a Uniunii și 
realizate de mai multe autorități, fără a 
aduce atingere eventualelor dispoziții 
contrare prevăzute de alte acte legislative 
relevante ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Cât timp apreciem scopul Comisiei de a accelera și a direcționa procesul decizional, nu 
putem susține introducerea obligatorie a unei proceduri de evaluare comune sau coordonate. 
Directiva modificată ar trebui să permită statelor membre să aplice un proces decizional care 
este adaptat la nevoile unui anumit proiect. Aceasta înseamnă că statele membre ar trebui să 
fie libere să decidă dacă proceduri neparalele și paralele, o procedură comună sau 
necomună ar satisface necesitățile unui anumit proiect.

Amendamentul 145
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurii coordonate, 
autoritatea competentă coordonează 
diversele evaluări individuale prevăzute de 
legislația în cauză a Uniunii și realizate de 
mai multe autorități, fără a aduce atingere 
eventualelor dispoziții contrare prevăzute 
de alte acte legislative relevante ale 
Uniunii.

Dacă un proiect este supus procedurii 
coordonate, autoritatea competentă 
coordonează diversele evaluări individuale 
prevăzute de legislația în cauză a Uniunii și 
realizate de mai multe autorități, fără a 
aduce atingere eventualelor dispoziții 
contrare prevăzute de alte acte legislative 
relevante ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 146
Sandrine Bélier
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurii coordonate, autoritatea 
competentă coordonează diversele evaluări 
individuale prevăzute de legislația în cauză 
a Uniunii și realizate de mai multe 
autorități, fără a aduce atingere 
eventualelor dispoziții contrare prevăzute 
de alte acte legislative relevante ale 
Uniunii.

În cadrul procedurii coordonate, autoritatea 
competentă coordonează diversele evaluări 
individuale prevăzute de legislația în cauză 
a Uniunii și realizate de mai multe 
autorități, fără a aduce atingere altor acte 
legislative relevante ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 147
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurii coordonate, autoritatea 
competentă coordonează diversele evaluări 
individuale prevăzute de legislația în cauză 
a Uniunii și realizate de mai multe 
autorități, fără a aduce atingere 
eventualelor dispoziții contrare prevăzute 
de alte acte legislative relevante ale 
Uniunii.

În cadrul procedurii coordonate, autoritatea 
competentă/autoritățile competente
coordonează diversele evaluări individuale 
prevăzute de legislația în cauză a Uniunii și 
realizate de mai multe autorități, fără a 
aduce atingere eventualelor dispoziții 
contrare prevăzute de alte acte legislative 
relevante ale Uniunii.

Or. de

Amendamentul 148
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurii comune, autoritatea 
competentă realizează o singură evaluare 
a impactului asupra mediului care 
integrează evaluările efectuate de una sau 
mai multe autorități, fără a aduce 
atingere eventualelor dispoziții contrare 
prevăzute de alte acte legislative relevante 
ale Uniunii.

eliminat

Or. en

Justificare

Cât timp susținem, în principiu, că duplicarea evaluărilor și toate celorlalte probleme care 
împiedică buna funcționare a procesului decizional sau îl încetinește ar trebui abordate, 
directiva modificată trebuie să permită ca proiectele să fie elaborate în etape și trebuie să 
recunoască faptul că pot fi necesare aprobări din partea diferitor autorități în ceea ce 
privește orice proiect particular, în diverse etape și la diferite momente.

Amendamentul 149
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurii comune, autoritatea 
competentă realizează o singură evaluare a 
impactului asupra mediului care integrează 
evaluările efectuate de una sau mai multe 
autorități, fără a aduce atingere 
eventualelor dispoziții contrare prevăzute 
de alte acte legislative relevante ale 
Uniunii.

Dacă un proiect este supus procedurii 
comune, autoritatea competentă realizează 
o singură evaluare a impactului asupra 
mediului care integrează evaluările 
efectuate de una sau mai multe autorități, 
fără a aduce atingere eventualelor dispoziții 
contrare prevăzute de alte acte legislative 
relevante ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 150
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurii comune, autoritatea 
competentă realizează o singură evaluare a 
impactului asupra mediului care integrează 
evaluările efectuate de una sau mai multe 
autorități, fără a aduce atingere 
eventualelor dispoziții contrare prevăzute 
de alte acte legislative relevante ale 
Uniunii.

În cadrul procedurii comune, autoritatea 
competentă/autoritățile competente
realizează o singură evaluare a impactului 
asupra mediului care integrează evaluările 
efectuate de una sau mai multe autorități, 
fără a aduce atingere eventualelor dispoziții 
contrare prevăzute de alte acte legislative 
relevante ale Uniunii.

Or. de

Amendamentul 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

eliminat

Or. de

Justificare

În principiu, este indicată o coordonare a procedurilor în sensul vizat de Comisie; cu toate 
acestea, ar trebui lăsată statelor membre sarcina de a stabili în temeiul cărei legislații UE ar 
fi indicat să se realizeze coordonarea. Totodată, nu ar trebui impusă o coordonare „cu orice 
preț”.
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Amendamentul 152
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

eliminat

Or. de

Amendamentul 153
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

eliminat

Or. en

Justificare

În mod similar, numirea unei autorități ar trebui să fie lăsată la alegerea statelor membre, 
astfel încât autoritățile competente să fie structurate și organizate într-un mod care dă sens 
sistemelor naționale individuale, cadrelor legislative și proiectelor particulare. Este suficient 
ca directiva modificată să prevadă că nu se opune unei proceduri comune sau unei proceduri 
coordonate, în cazul în care statele membre recunosc faptul că o astfel de procedură comună 
sau coordonarea satisface necesitățile unui anumit proiect.
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Amendamentul 154
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

Statele membre pot numi o singură 
autoritate pentru a facilita procedura de 
aprobare a dezvoltării pentru fiecare 
proiect.

Or. nl

Amendamentul 155
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

Statele membre pot numi o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

Or. en

Amendamentul 156
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

Statele membre pot numi o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde un anumit grad de flexibilitate cu privire la modul 
în care doresc să îndeplinească cerințele diferitor directive UE, fără să submineze obiectivele 
generale ale acestei legislații.

Amendamentul 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de aprobare a 
dezvoltării pentru fiecare proiect.

Statele membre numesc o singură 
autoritate care este responsabilă cu 
facilitarea procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru fiecare 
proiect.

Or. pl

Amendamentul 158
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La toate evaluările impactului asupra 
mediului, inițiatorul proiectului 
demonstrează în raportul de mediu că a 
luat în considerare orice altă legislație 
relevantă a Uniunii pentru care sunt 
necesare evaluări individuale ale 
impactului asupra mediului.

Or. en

Justificare

Este important să se evidențieze faptul domeniul de aplicare a raportului de mediu ar trebui 
să fie aliniat la scopurile generale ale legislației UE aplicabile evaluărilor impactului asupra 
mediului.

Amendamentul 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. la articolul 2, alineatul (4) se modifică 
după cum urmează:
„(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 7, în cazuri excepționale, 
statele membre pot excepta un anumit 
proiect, în totalitate sau în parte, de la 
dispozițiile prevăzute de 
prezenta directivă.
În acest sens, statele membre trebuie să 
prevadă praguri de eliminare pentru 
proiectele care nu au efecte semnificative 
asupra mediului, în vederea limitării 
blocării serviciilor responsabile cu aceste 
programe și a securității responsabililor 
proiectelor respective, permițând 
realizarea acestora în termene raționale și 
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controlate.”

Or. fr

Amendamentul 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. la articolul 2 alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 7, în cazuri excepționale, 
statele membre pot excepta, dacă astfel 
prevede legislația națională, un anumit 
proiect care are ca unic scop răspunderea 
la urgențele civile, în totalitate sau în 
parte, de la dispozițiile prevăzute de
prezenta directivă, dacă această aplicare 
ar avea un efect advers asupra acestor 
scopuri.
În acest caz, statele membre:
(-a) informează și consultă publicul 
interesat;
(a) evaluează în ce măsură ar fi potrivită 
o altă formă de evaluare;
(b) pun la dispoziția publicului interesat 
informațiile obținute prin alte forme de 
evaluare menționate la litera (a), 
informațiile privind decizia de exceptare 
și motivele acordării acesteia;
(c) informează Comisia, înaintea 
acordării aprobării, despre motivele 
care justifică acordarea exceptării și îi 
furnizează, dacă este cazul, informațiile 
puse la dispoziția propriilor resortisanți.
Comisia transmite de îndată 
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documentele primite celorlalte state 
membre.
Comisia informează anual Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la 
aplicarea prezentului alineat.”

Or. en

Justificare

Derogarea de la articolul 1 alineatul (3), care privește proiectele care au ca unic scop 
răspunsul la urgențe civile este introdusă la articolul 2 alineatul (4). Mai mult, participarea 
publicului este sporită.

Amendamentul 161
Franco Bonanini

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 7, în cazuri excepționale, 
statele membre pot excepta un anumit 
proiect, în totalitate sau în parte, de la 
dispozițiile prevăzute de 
prezenta directivă. În acest caz, statele 
membre:
(-a) consultă publicul vizat, asigurând o 
reprezentare adecvată a categoriilor 
sociale și economice prezente în contextul 
afectat de schemă;
(a) evaluează în ce măsură ar fi potrivită 
o altă formă de evaluare;
(b) pun la dispoziția publicului vizat 
informațiile obținute prin alte forme de 
evaluare menționate la litera (a), 
informațiile privind decizia de exceptare
și motivele acordării acesteia;
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(c) informează Comisia, înaintea 
acordării aprobării de dezvoltare, 
despre motivele care justifică acordarea 
exceptării și îi furnizează, dacă este 
cazul, informațiile puse la dispoziția 
propriilor resortisanți.
Comisia transmite de îndată 
documentele primite celorlalte state 
membre. Comisia informează anual 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la aplicarea prezentului alineat.”

Or. it

Amendamentul 162
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2 alineatul (4), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 7, în cazuri excepționale și 
doar în urma unei consultări publice, 
statele membre pot excepta un anumit 
proiect, în totalitate sau în parte, de la 
dispozițiile prevăzute de prezenta 
directivă.”

Or. en

Amendamentul 163
João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2 alineatul (4), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 6 alineatul (1) (nou) și 
articolului 7, în cazuri excepționale, 
statele membre pot excepta un anumit 
proiect, în totalitate sau în parte, de la 
dispozițiile prevăzute de prezenta 
directivă.”

Or. pt

Justificare

Scopul îl constituie simpla introducere a sintagmei „articolului 6 alineatul (1) (nou)”, pentru 
a asigura concordanța cu amendamentul, întrucât publicul va avea dreptul de a solicita o 
evaluare a impactului asupra mediului unui anumit proiect considerat ca fiind o preocupare, 
în scopul utilizării dispozițiilor privind participarea activă care implică persoane, autorități 
locale sau organizații.

Amendamentul 164
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea impactului asupra mediului 
identifică, descrie și evaluează într-o 
manieră corespunzătoare, în funcție de 
fiecare caz și în conformitate cu articolele
4 - 11, efectele semnificative directe și 
indirecte ale unui proiect asupra 
următorilor factori:

Evaluarea impactului asupra mediului, în 
funcție de fiecare caz individual, în 
conformitate cu articolele 5-10, și într-un 
mod adecvat, identifică și descrie efectele 
directe și indirecte ale unui proiect asupra 
următorilor factori și evaluează dacă acele 
efecte sunt semnificative:

Or. en

Justificare

Introducerea termenului „semnificativ” este binevenită, dat fiind faptul că nu este clar dacă 
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evaluarea impactului asupra mediului ar trebui să se concentreze asupra aspectelor mediului 
care sunt susceptibile a fi afectate în mod semnificativ. Termenul „relevant” clarifică faptul 
că doar efectele relevante ar trebui acoperite de evaluarea impactului asupra mediului. 
Referința la articolele relevante din directivă ar trebui să constituie o referință la articolele 
5-10, și nu la articolele 4-11, deoarece evaluarea (articolul 4) nu este un element al evaluării 
impactului asupra mediului, astfel cum nici justiția nu este (articolul 11).

Amendamentul 165
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea impactului asupra mediului 
identifică, descrie și evaluează într-o 
manieră corespunzătoare, în funcție de 
fiecare caz și în conformitate cu articolele 
4 - 11, efectele semnificative directe și 
indirecte ale unui proiect asupra 
următorilor factori:

Evaluarea impactului asupra mediului 
identifică, descrie și evaluează într-o 
manieră corespunzătoare, în funcție de 
fiecare caz și a liniei de bază a condițiilor 
de mediu și în conformitate cu articolele 4-
11, efectele semnificative directe și 
indirecte ale unui proiect asupra 
următorilor factori:

Or. en

Amendamentul 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația, sănătatea umană și 
biodiversitatea, acordând o atenție 
specială speciilor și habitatelor protejate 
în temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului și al Directivei 2009/147/CE a 

(a) oamenii, fauna și flora;
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Parlamentului European și a Consiliului;

Or. de

Justificare

Ar trebui menținută formularea din Directiva EIM în vigoare. Noțiunile propuse sunt prea 
neclare și lipsește referința la proiectul concret.

Amendamentul 167
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația, sănătatea umană și 
biodiversitatea, acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și 
al Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(**);

(a) populația, sănătatea umană, fauna, 
flora și biodiversitatea, acordând o atenție 
specială speciilor și habitatelor protejate în 
temeiul Directivelor 92/43/CEE și
2009/147/CE;

Or. en

Amendamentul 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația, sănătatea umană și
biodiversitatea, acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 

(a) populația, sănătatea umană, fauna și 
flora, acordând o atenție specială speciilor 
și habitatelor protejate în temeiul Directivei 
92/43/CEE a Consiliului și al Directivei 
2009/147/CE a Parlamentului European și 
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European și a Consiliului(**); a Consiliului;

Or. it

Justificare

Reformulare în baza textului în vigoare.

Amendamentul 169
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația, sănătatea umană și 
biodiversitatea, acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului(**);

(a) populația, sănătatea umană și 
biodiversitatea, acordând o atenție specială, 
după caz, speciilor și habitatelor protejate 
în temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului și al Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

Or. en

Amendamentul 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația, sănătatea umană și 
biodiversitatea, acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului(**);

(a) populația, sănătatea umană și 
biodiversitatea, acordând o atenție specială 
speciilor și habitatelor protejate în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului, al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și al Directivei 
2000/60/CE1;
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_______________
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. en

Justificare

Se adaugă Directiva-cadru privind apa.

Amendamentul 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice;

(b) solul, apa, aerul, clima și peisajul;

Or. de

Justificare

Actuala formulare din directivă nu ar trebui modificată. Noțiunile propuse sunt prea neclare 
și ar crea, uneori, incertitudine juridică în momentul implementării directivei, în final 
amploarea evaluării asupra mediului fiind neclară. Noțiunile înrudite ar trebui menținute în 
continuare. În ceea ce privește schimbările climatice, acestea sunt deja luate în considerare 
la literele (d) și (e).

Amendamentul 172
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și (b) solul, apa, aerul și clima;
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schimbările climatice;

Or. en

Justificare

„Terenurile” ar trebui eliminate deoarece utilizarea terenurilor este o competență a statelor 
membre în conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea UE. 
Nu este posibil ca inițiatorii unui proiect local să evalueze efectele privind schimbările 
climatice globale.

Amendamentul 173
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice;

(b) solul, apa, aerul și schimbările 
climatice;

Or. de

Amendamentul 174
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice;

(b) terenurile, solul, apa, aerul și clima;

Or. de
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Amendamentul 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice;

(b) terenurile, solul, apa, aerul și clima;

Or. pl

Amendamentul 176
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și
schimbările climatice;

(b) terenurile, solul, subsolul, apa, aerul,
clima și schimbările climatice și resursele 
naturale;

Or. en

Amendamentul 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice;

(b) terenurile, subsolul, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice;
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Or. lt

Amendamentul 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice;

(b) terenurile, solul, apa, aerul și 
schimbările climatice (în materie de emisii 
de gaze cu efect de seră);

Or. it

Amendamentul 179
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) terenurile agricole și forestiere;

Or. de

Justificare

Prin propunerea Comisiei UE, în cadrul unei EIM se va evalua pentru prima dată impactul 
unui proiect asupra terenului. Terenul protejat nu ar trebui limitat însă doar la o perspectivă 
asupra mediului pur calitativă vizând fertilitatea solului, ci ar trebui ca analiza să se extindă 
la aspectul cantitativ al conservării terenurilor de producție agricole și forestiere.

Amendamentul 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul;

(c) bunurile materiale și patrimoniul 
cultural;

Or. de

Justificare

Actuala formulare din directivă nu ar trebui modificată. Noțiunile propuse sunt prea neclare 
și ar crea, uneori, incertitudine juridică în momentul implementării directivei, in final 
amploarea evaluării asupra mediului fiind până la urmă neclară.

Amendamentul 181
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul;

(c) bunurile materiale (inclusiv impactul 
asupra valorilor proprietății), patrimoniul 
cultural și peisajul;

Or. en

Amendamentul 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul;

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul, în conformitate cu articolul 3 
din TUE și cu articolele 36 și 167 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 183
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul;

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul, în conformitate cu articolul 3 
din TUE;

Or. en

Amendamentul 184
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) expunerea, vulnerabilitatea și 
reziliența factorilor menționați la 
literele (a), (b) și (c), la riscurile de 
dezastre naturale și antropice.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) expunerea, vulnerabilitatea și 
reziliența factorilor menționați la 
literele (a), (b) și (c), la riscurile de 
dezastre naturale și antropice.

eliminat

Or. de

Justificare

Impactul asupra dezastrelor naturale nu poate fi estimat și nu poate fi precizat suficient.

Amendamentul 186
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) expunerea, vulnerabilitatea și 
reziliența factorilor menționați la 
literele (a), (b) și (c), la riscurile de 
dezastre naturale și antropice.

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea introduce expunerea, vulnerabilitatea și reziliența factorilor menționați la 
literele (a), (b) și (c), la riscurile de dezastre naturale și antropice. Aceasta extinde sfera de 
aplicare a directivei la un domeniu care depășește aspectele de mediu, ar putea duce la 
rapoarte de mediu mai complexe, mai costisitoare și cu o durată mai lungă și ar dubla 
cerințele altei legislații europene precum Directiva Seveso III (privind controlul accidentelor 
majore), de exemplu, în legătură cu evaluarea instalațiilor care sunt susceptibile de a 
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prezenta riscuri de dezastre.

Amendamentul 187
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența 
factorilor menționați la literele (a), (b) și 
(c), la riscurile de dezastre naturale și 
antropice.

(e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența 
factorilor menționați la literele (a), (b) și 
(c), la riscurile probabile de dezastre 
naturale și antropice, în măsura în care 
legislația UE existentă sau convențiile 
internaționale impun o astfel de evaluare.

Or. en

Justificare

Nu există niciun sens în a aplica această cerință tuturor proiectelor acoperite de directivă, 
dat fiind faptul că acest lucru ar fi prea împovărător pentru multe dintre acestea. Proiectele 
care sunt expuse sau sunt vulnerabile la dezastre sunt acoperite, fie de părțile de legislație 
UE, fie de convenții internaționale.

Amendamentul 188
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Se ia în considerare impactul 
semnificativ al dezastrelor naturale și 
antropice cauzate de proiecte asupra 
factorilor menționați la literele (a), (b) și 
(c). Sunt avute în vedere evenimentele 
care, în urma unei evaluări rezonabile, 
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sunt considerate caracteristice pentru 
tipul de proiect. 

Or. de

Amendamentul 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când există o standardizare a 
procedurilor disponibile pentru un anumit 
proiect sau o instalație în conformitate cu 
criteriile BAT, autoritatea competentă 
trebuie țină seama de acea standardizare 
și să își concentreze evaluarea impactului 
asupra mediului pe amplasarea 
instalațiilor sau a proiectului.

Or. es


