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Amendamentul 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Sub rezerva articolului 2 
alineatul (4), pentru proiectele 
enumerate în anexa II, statele membre 
stabilesc dacă proiectul trebuie supus 
unei evaluări în conformitate cu 
articolele 5-10. Statele membre stabilesc 
aceasta, după consultarea publicului: 
(a) pe baza unei analize de la caz la caz; 
sau 
(b) pe baza pragurilor sau a criteriilor 
fixate de statul membru.
Statele membre pot decide aplicarea 
ambelor proceduri menționate la literele 
(a) și (b).”

Or. en

Justificare

Participarea publicului ar trebui impusă atunci când statele membre determină dacă un 
proiect este supus unei evaluări, fie printr-o analiză de la caz la caz, fie prin stabilirea 
pragurilor sau a criteriilor din anexa II.

Amendamentul 191
Sandrine Bélier

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

(-a) la alineatul (2), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre pot decide aplicarea 
ambelor proceduri menționate la literele 
(a) și (b). Atunci când se aplică litera (b), 
statele membre asigură că publicul este 
consultat în vederea stabilirii pragurilor și 
a criteriilor.”

Or. en

Amendamentul 192
João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera -a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„Statele membre pot decide să aplice 
cele două proceduri menționate la 
literele (a) și (b). Pentru litera (b), 
publicul trebuie să fie consultat pentru 
definirea pragurilor sau a criteriilor.”

Or. pt

Amendamentul 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A.

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
dacă este necesar și adecvat, inițiatorul 
furnizează informații cu privire la 
caracteristicile proiectului, la impactul său 
potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. 

Or. de

Justificare

Informațiile care trebuie furnizate în mod obligatoriu de inițiatorul proiectului în 
conformitate cu anexa II. A în cadrul verificării preliminare ar conduce la o extindere
semnificativă a obligației de informare prevăzută în Directiva EIM în vigoare. Acest lucru 
contravine chiar sensului și scopului verificării preliminare. Anexa II.A ar trebui, prin 
urmare, eliminată, întrucât informațiile care trebuie furnizate de inițiator în cadrul verificării 
preliminare a cazului individual nu trebuie extinse.

Amendamentul 194
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la 
măsurile avute în vedere pentru evitarea 
și reducerea efectelor semnificative. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate este specificată în anexa II.A.

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II
care, în conformitate cu legislația statelor 
membre, impun o analiză de la caz la caz 
sau care respectă pragurile sau criteriile 
stabilite de statele membre în conformitate 
cu alineatul (2), inițiatorul proiectului 
furnizează informații privind 
caracteristicile proiectului și potențialul 
său impact asupra mediului. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate este specificată în anexa II.A.

Or. en
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Justificare

Procesul de verificare prealabilă nu ar trebui să constea într-o analiză care este la fel de 
cuprinzătoare ca EIM. Inițiatorul proiectului nu ar trebui să efectueze o EIM pentru a realiza 
o EIM.

Amendamentul 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la 
măsurile avute în vedere pentru evitarea 
și reducerea efectelor semnificative. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate este specificată în anexa II.A.

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului și la impactul 
său potențial asupra mediului. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate este specificată în anexa II.A.

Or. en

Justificare

Procedura de verificare prealabilă evaluează necesitatea unei evaluări a impactului asupra 
mediului și nu ar trebui să fie prea împovărătoare. Autoritățile evaluează, de la caz la caz, 
dacă proiectul se așteaptă să aibă un impact semnificativ asupra mediului pe baza 
informațiilor prezentate de inițiatorul proiectului. Dacă impactul este unul semnificativ, 
trebuie efectuată o EIM.

Amendamentul 196
Gaston Franco

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

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A.

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care pot fi solicitate de 
autoritățile competente este specificată în 
anexa II.A

Or. fr

Justificare

Nu este obligatorie uniformizarea criteriilor dacă, în anumite situații, autoritatea competentă 
deține deja anumite informații. 

Amendamentul 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A.

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
pentru care este necesară o examinare 
individuală, în conformitate cu legislația 
statelor membre, sau care respectă 
pragurile sau criteriile prevăzute la 
alineatul (2), inițiatorul furnizează 
informații cu privire la caracteristicile 
proiectului, la impactul său potențial 
asupra mediului și la măsurile avute în 
vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A.

Or. pl
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Amendamentul 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A.

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
supuse unei analize de la caz la caz, 
conform articolului 4 alineatul (2),
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A.

Or. fr

Justificare

Acest alineat poate sugera că inițiatorii proiectelor ar trebui să furnizeze informații privind 
caracteristicile proiectului și impactul său potențial asupra mediului autorității competente 
pentru toate proiectele enumerate în anexa II, inclusiv pentru cele care „beneficiază” de 
pragurile și criteriile de eliminare. Această interpretare s-ar traduce printr-o generalizare a 
analizei de la caz la caz, cu o primă etapă impusă tuturor proiectelor enumerate în anexa I și 
o a doua rezervată proiectelor care nu „beneficiază” de pragurile sau criteriile de eliminare.

Amendamentul 199
João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
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la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A.

la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial asupra mediului și la măsurile 
avute în vedere pentru evitarea și reducerea 
efectelor semnificative. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate este 
specificată în anexa II.A, informațiile 
trebuie puse la dispoziția publicului 
înainte de stabilirea menționată la 
alineatul (2) și pe internet, asigurând 
transparența optimă și o accesibilitate mai 
bună a publicului.

Or. pt

Amendamentul 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care ar trebui furnizate 
autorității competente, conținând 
caracteristicile proiectului în această 
procedură de verificare prealabilă, sunt 
limitate la număr și ar trebui selectate 
pentru a răspunde punctelor esențiale 
prin care administrația poate să 
recunoască fiabilitatea proiectului, să 
sugereze modificări și să propună 
alternative.

Or. es

Justificare

Scopul proiectului preliminar este de a limita anvergura și durata verificării prealabile care 
necesită procedura de screening, oferind un prim răspuns inițiatorului proiectului cu privire 
la fiabilitatea sau nefiabilitatea sa și, de asemenea, reducând costurile de dezvoltare. 
Proiectul preliminar nu poate implica o evaluare completă a impactului asupra mediului.
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Amendamentul 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă ar trebui să fie 
responsabilă de procedura de verificare 
prealabilă într-un termen scurt, care nu 
poate fi mai mic de opt luni.

Or. es

Justificare

Limitarea timpului de răspuns al autorității competente este esențială pentru a conferi o 
claritate mai mare unui proces care nu este decât o evaluare prealabilă.

Amendamentul 202
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul verificării prealabile, inițiatorul 
proiectului furnizează descrieri succinte 
în ceea ce privește informațiile care 
trebuie furnizate conform anexei II.A.

Or. fr

Justificare

Într-un stadiu preliminar, studiile și proiectele sunt puțin avansate. Fără a aduce atingere 
rezultatului verificării preliminare, inițiatorului proiectului nu trebuie să i se ceară mai mult 
decât este cazul. Obiectul verificării preliminare este identificarea necesității și nu realizarea 
unui studiu de impact pentru inițiatorul proiectului.
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Amendamentul 203
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său 
impact asupra mediului. Lista detaliată a 
criteriilor de selecție care trebuie utilizate 
este specificată în anexa III.

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
caz sau se fixează praguri sau criterii în 
sensul alineatului (2), se ține seama de 
criteriile de selecție relevante stabilite în 
anexa III.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Amendamentul 204
Struan Stevenson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se efectuează o analiză de (4) Atunci când se efectuează o analiză de 
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la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie utilizate este 
specificată în anexa III.

la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție relevante legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție este specificată în anexa III.

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă ar trebui să țină seama doar de criteriile de selecție care sunt 
relevante pentru proiect.

Amendamentul 205
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie utilizate este 
specificată în anexa III.”

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care pot fi utilizate este 
specificată în anexa III.”

Or. fr

Justificare

Nu este obligatorie uniformizarea criteriilor dacă, în anumite situații, autoritatea competentă 
deține deja anumite informații. 
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Amendamentul 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4.)Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie utilizate este 
specificată în anexa III.

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie luate în 
considerare este specificată în anexa III.

Or. en

Justificare

Există cazuri în care toate informațiile din anexa III sunt relevante pentru un proiect. Nu 
există niciun motiv care să necesite lista completă din partea inițiatorului proiectului în 
aceste cazuri.

Amendamentul 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare, 
dacă este necesar, criteriile de selecție 
legate de caracteristicile și de amplasarea 
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proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie utilizate este 
specificată în anexa III.

proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie utilizate este 
specificată în anexa III.

Or. de

Justificare

Eforturile implicate de analiza și verificarea unui proiect trebuie să fie adecvate. Criteriile de 
verificare prevăzute în liste nu trebuie să aibă un caracter obligatoriu, ci să se aplice doar în 
măsura în care sunt relevante pentru proiect și impactul preconizat asupra mediului.

Amendamentul 208
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul verificării prealabile, inițiatorul 
proiectului furnizează descrieri succinte 
în ceea ce privește informațiile care nu 
trebuie să depășească cerințele prevăzute 
în anexa II.A.

Or. fr

Justificare

Într-un stadiu preliminar, studiile și proiectele sunt puțin avansate. Fără a aduce atingere 
rezultatului verificării preliminare, inițiatorului proiectului nu trebuie să i se ceară mai mult 
decât este cazul. Obiectul verificării preliminare este identificarea necesității și nu realizarea 
unui studiu de impact pentru inițiatorul proiectului.

Amendamentul 209
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în 
temeiul alineatului (2):

(5) Autoritatea competentă ia hotărârea în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului în conformitate cu 
alineatul (3) și ținând seama, acolo unde 
este cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Hotărârea
în temeiul alineatului (2):

Or. en

Justificare

Pentru o aliniere cu alineatul (2), termenul „decizie” ar trebui să fie înlocuit cu termenul 
„hotărâre”. Ar trebui introdusă o referință la articolul 4.3 .

Amendamentul 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în 
temeiul alineatului (2):

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl
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Amendamentul 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în 
temeiul alineatului (2):

(5) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2), după consultarea 
publicului interesat, pe baza unei evaluări 
a informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în 
temeiul alineatului (2):

Or. en

Amendamentul 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în 
temeiul alineatului (2):

(5) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor de care are 
cunoștință, ale verificărilor preliminare sau 
ale evaluărilor efectelor asupra mediului, 
care decurg din alte acte legislative ale 
Uniunii. Decizia în temeiul alineatului (2):

Or. de
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Justificare

Verificările autorității trebuie să se limiteze la studiile de care are cunoștință. Referirea 
generală la rezultatele studiilor este problematică, nefiind impusă nicio limitare clară.

Amendamentul 213
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în 
temeiul alineatului (2):

(5) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. 
Autoritatea competentă poate stabili ca un 
proiect enumerat în anexa II să nu facă 
obiectul unei evaluări în conformitate cu 
articolele 5-10 numai în cazul în care 
absența unor efecte posibile semnificative 
ale proiectului asupra mediului este 
materializată. Decizia în temeiul 
alineatului (2):

Or. en

Amendamentul 214
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în 
temeiul alineatului (2):

(5) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului și ținând seama, acolo unde este 
cazul, de rezultatele studiilor, ale 
verificărilor preliminare sau ale evaluărilor 
efectelor asupra mediului, care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii, precum și 
din invocările prezentate de publicul 
interesat și de autoritățile locale în cauză. 
Decizia în temeiul alineatului (2):

Or. es

Justificare

Având în vedere că articolul 4 face referire în acest alineat la evaluările care rămân la 
latitudinea statelor membre, este important să se țină seama în mod special de participarea 
publicului afectat. Se modifică termenul adoptat de raportor în amendamentul său 22 
(„observații”, cu „invocări”).

Amendamentul 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) precizează modul în care s-a ținut 
seama de criteriile din anexa III;

eliminat

Or. de

Justificare

Reglementarea nu este proporțională și conduce la o povară administrativă majoră. În plus, 
implică riscul creșterii numărului de litigii juridice.
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Amendamentul 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) include o descriere a măsurilor avute 
în vedere pentru evitarea, prevenirea și 
reducerea oricăror efecte semnificative 
asupra mediului, în cazul în care se 
decide că nu trebuie realizată nicio 
evaluare a impactului asupra mediului în 
temeiul articolelor 5 - 10;

eliminat

Or. en

Justificare

Procedura de verificare prealabilă evaluează necesitatea unei evaluări a impactului asupra 
mediului și nu ar trebui să fie prea împovărătoare. Autoritățile evaluează, de la caz la caz, 
dacă proiectul se așteaptă să aibă un impact semnificativ asupra mediului pe baza 
informațiilor prezentate de inițiatorul proiectului. Dacă impactul este unul semnificativ, 
trebuie efectuată o EIM.

Amendamentul 217
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) include o descriere a măsurilor avute 
în vedere pentru evitarea, prevenirea și 
reducerea oricăror efecte semnificative 
asupra mediului, în cazul în care se 
decide că nu trebuie realizată nicio 
evaluare a impactului asupra mediului în 
temeiul articolelor 5 - 10;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 218
João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se pune la dispoziția publicului. (d) se pune la dispoziția publicului, 
acordând atenția corespunzătoare 
comentariilor publicului vizat;

Or. pt

Amendamentul 219
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei 
luni de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de 
natura, complexitatea, amplasarea și 
anvergura proiectului propus, autoritatea 
competentă poate prelungi termenul 
respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, 
autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la 
motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua 
decizia.

eliminat
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Or. nl

Amendamentul 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea 
competentă poate prelungi termenul 
respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, 
autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la 
motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua 
decizia.

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării sau o altă decizie, în vederea 
respectării dispozițiilor prezentei directive, 
cu condiția ca inițiatorul proiectului să fi 
comunicat toate informațiile necesare.

Or. pl

Amendamentul 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei 
luni de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de 90 de 
zile de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
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proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea 
competentă poate prelungi termenul 
respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, 
autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la 
motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua 
decizia.

proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare.

Or. it

Justificare

Securitatea juridică a termenelor este crucială pentru finalizarea cu succes a oricărei 
proceduri.

Amendamentul 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea 
competentă poate prelungi termenul 
respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, 
autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la 
motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua 
decizia.

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare.

Or. de
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Justificare

Termenul ar trebui fixat în legislația specifică relevantă.

Amendamentul 223
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei 
luni de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de 30 de 
zile de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv o dată la
30 de zile; în acest caz, autoritatea 
competentă informează în scris inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea și la data la care 
preconizează că va lua decizia.

Or. en

Justificare

Un termen maxim de șase luni este disproporționat de lung pentru această etapă a 
procesului. O perioadă de 30 de zile, cu o eventuală prelungire de 30 de zile, este mai 
aproape de practica actuală din statele membre.

Amendamentul 224
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu o 
lună; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

Or. en

Amendamentul 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 
patru luni; în acest caz, autoritatea 
competentă informează inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea și la data la care 
preconizează că va lua decizia.

Or. es
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Amendamentul 226
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la
data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă  ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv pentru 
care fiecare stat membru stabilește un 
termen rezonabil nu mai mare de trei luni; 
în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să își mențină competența de a stabili termenul-limită potrivit 
conform condițiilor naționale.

Amendamentul 227
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în (6) Statele membre asigură că autoritatea 
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temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua 
decizia.

competentă ia hotărârea în temeiul 
alineatului (2) în decurs de trei luni de la 
momentul depunerii de către inițiator a
tuturor informațiilor necesare în 
conformitate cu alineatul (3). În funcție de 
natura, complexitatea, amplasarea și 
anvergura proiectului propus, autoritatea 
competentă poate prelungi termenul 
respectiv cu încă trei luni; în acest caz, 
autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la motivele 
care justifică prelungirea.

Or. en

Justificare

Punctul de plecare al termenului ar trebui să fie momentul depunerii de către inițiatorul 
proiectului a tuturor informațiilor necesare în conformitate cu alineatul (3). De asemenea, 
consideră că verificarea prealabilă ar trebui să fie separată de delimitarea domeniului de 
aplicare. În etapa verificării prealabile, se întâmplă adesea să existe suficiente informații 
disponibile pentru a realiza o delimitare a domeniului de aplicare. În plus, există riscul ca o 
propunere cu privire la care inițiatorul proiectului decide ulterior să nu treacă la etapa de 
aplicare să fie supusă în mod inutil delimitării domeniului de aplicare.

Amendamentul 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei 
luni de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 
luni; în acest caz, autoritatea competentă 

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de 90 de 
zile de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu 
maximum 90 de zile; în acest caz, 
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informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la motivele 
care justifică prelungirea și la data la care 
preconizează că va lua decizia și va 
informa Comisia cu privire la entitate și la 
cauzele întârzierii.

Or. en

Justificare

Certitudinea intervalelor și a termenelor-limită este esențială pentru o încheiere cu succes a 
întregului proces. Decizia cu privire la faptul dacă proiectul este supus unei evaluări ar 
trebui luată în decurs de maximum trei luni, fără a prelungi termenul-limită pe baza naturii, a 
complexității, a amplasării și a anvergurii proiectului propus; această libertate poate genera 
subiectivism la momentul evaluării generale.

Amendamentul 229
Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de dezvoltare și/sau 
adăugările la aprobarea proiectului, cu 
condiția ca inițiatorul proiectului să fi 
comunicat toate informațiile necesare. În 
funcție de natura, complexitatea, 
amplasarea și anvergura proiectului propus, 
autoritatea competentă poate prelungi 
termenul respectiv cu încă trei luni; în 
acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

Or. en
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Amendamentul 230
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni 
de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu cel 
mult trei luni; în acest caz, autoritatea 
competentă informează inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea și la data la care 
preconizează că va lua decizia.

Or. de

Amendamentul 231
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele de aplicare detaliate pentru 
depunerea de către inițiatorul proiectului 
a tuturor informațiilor necesare sunt 
determinate de statele membre.

Or. en
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Amendamentul 232
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă proiectul face obiectul unei evaluări 
a impactului asupra mediului în 
conformitate cu articolele 5 - 10, decizia 
în temeiul articolului (2) din prezentul 
articol include informațiile prevăzute la 
articolul 5 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 233
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă proiectul face obiectul unei evaluări 
a impactului asupra mediului în 
conformitate cu articolele 5 - 10, decizia 
în temeiul articolului (2) din prezentul 
articol include informațiile prevăzute la 
articolul 5 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 234
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode 
de evaluare, de caracteristicile, 
capacitatea tehnică și amplasarea 
proiectului, de caracteristicile impactului 
potențial, de alternativele la proiectul 
propus și de măsura în care anumite 
aspecte (inclusiv evaluarea alternativelor) 
sunt evaluate într-un mod mai 
corespunzător la diferite niveluri, inclusiv 
la nivel de planificare, sau pe baza altor 
cerințe de evaluare. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate în 
raportul de mediu este specificată în 
anexa IV.

(1) Atunci când evaluarea impactului 
asupra mediului trebuie realizată în 
conformitate cu articolele 5-10, inițiatorul 
depune un raport de mediu. Raportul de 
mediu include informațiile și evaluările 
specificate în anexa IV. La elaborarea 
raportului de mediu, inițiatorul 
proiectului include informații care pot fi 
solicitate în mod rezonabil în scopul luării 
unor decizii în cunoștință de cauză privind 
impacturile proiectului propus asupra 
mediului și ține seama de:

(a) avizul acordat de autoritatea 
competentă în temeiul alineatului (2) 
privind sfera de aplicare și de nivelul de 
detaliere a informațiilor furnizate de 
inițiatorul proiectului;
(b) cunoștințele și metodele actuale de 
evaluare.

Or. en

Justificare

Articolul 5 alineatul (1), astfel cum este propus de Comisie, ar trebui simplificat. Directiva ar 
trebui, într-adevăr, la fel ca la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2001/42/CE, să confirme 
în mod explicit că un raport de mediu poate fi realizat prin depunerea informațiilor care au 
fost obținute la alte niveluri de decizie sau prin evaluări rezultate din alte legislații ale UE. 
Comisia propune adăugarea amplasării proiectului (d) și a capacității tehnice (a), la 
articolul 5 alineatul (1). Pentru a simplifica propunerea privind articolul 5 alineatul (1), 
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amplasamentul proiectului și capacitatea tehnică pot fi adăugate în anexa IV.

Amendamentul 235
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate 
într-un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. 
Lista detaliată a informațiilor care trebuie
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial și de 
alternativele rezonabile luate în 
considerare. Lista detaliată a informațiilor 
care trebuie furnizate în raportul de mediu 
este specificată în anexa IV.

Inițiatorul proiectului include în raportul 
de mediu un rezumat al:
(a) impacturilor semnificative asupra 
mediului ale proiectului;
(b) măsurilor necesare pentru atenuarea 
impacturilor semnificative asupra 
mediului;
(c) dacă reducerea corespunzătoare este 
prin: proiectarea, cerința și/sau condițiile 
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sau obligația legală;

(d) dacă orice impact semnificativ sau 
potențial va fi controlat prin alte procese 
mai presus de sfera de aplicare a EIM.

Or. en

Justificare

Atât inițiatorii proiectelor, cât și autoritățile naționale vor avea de câștigat dacă inițiatorilor 
proiectelor li se solicită să furnizeze un rezumat al măsurilor de diminuare planificate, dat 
fiind faptul că aceasta va adăuga claritate la analiza raportului de mediu.

Amendamentul 236
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate 
într-un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare.
Lista detaliată a informațiilor care trebuie
furnizate în raportul de mediu este 

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului.
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specificată în anexa IV.

Or. fr

Justificare

Acest amendament permite o mai bună clarificare a rolului inițiatorului și a autorității 
publice.

Amendamentul 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate 
într-un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. 
Lista detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial și de 
alternativele la proiectul propus. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

Or. en
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Amendamentul 238
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate 
într-un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. 
Lista detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial și de 
alternativele la proiectul propus. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

Or. en

Amendamentul 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de o 
descriere a alternativelor raționale, 
adaptate la proiectul propus și la 
caracteristicile sale specifice și de măsura 
în care anumite aspecte (inclusiv evaluarea 
alternativelor) sunt evaluate într-un mod 
mai corespunzător la diferite niveluri, 
inclusiv la nivel de planificare, sau pe baza 
altor cerințe de evaluare. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate în 
raportul de mediu este specificată în 
anexa IV.

Or. it

Amendamentul 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu include 
informații care pot fi solicitate în mod 
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alineatului (2) din prezentul articol și
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

rezonabil în scopul luării unor decizii în 
cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, o 
prezentare a alternativelor rezonabile 
relevante și specifice la proiectul propus și 
de măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

Or. en

Amendamentul 241
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus verificate 
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măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate 
într-un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. 
Lista detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

de inițiator. Lista detaliată a informațiilor 
care trebuie furnizate în raportul de mediu 
este specificată în anexa IV.

Or. de

Amendamentul 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele rezonabile verificate de 
inițiator, prin care, ținând cont de 
particularitățile proiectului, pot fi 
realizate obiectivele esențiale ale acestuia
și de măsura în care anumite aspecte 
(inclusiv evaluarea alternativelor) sunt 
evaluate într-un mod mai corespunzător la 
diferite niveluri, inclusiv la nivel de 
planificare, sau pe baza altor cerințe de 
evaluare. Lista detaliată a informațiilor 
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care trebuie furnizate în raportul de mediu 
este specificată în anexa IV.

Or. de

Justificare

Este importat ca EIM să ia în considerare și alternativele „rezonabile”. Trebuie însă 
clarificat ce înseamnă o alternativă „rezonabilă”. Având în vedere că obiectivele generale și 
parțiale ale proiectului sunt formulate de inițiator și nu de autoritatea de autorizare, aceasta 
nu poate defini alternativele „rezonabile” la proiect. O comparație între diferitele 
proiecte/amplasamente se realizează exclusiv la nivelul planificării teritoriale în fiecare stat 
membru individual, și nu în cadrul EIM. 

Amendamentul 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, 
inclusiv o evaluare a impactului vizual, 
atunci când este relevantă, ținând seama 
de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus care face 
referire la impacturile semnificative și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
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specificată în anexa IV. sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

Or. en

Amendamentul 244
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, o listă 
a posibilelor alternative legate de 
impacturile semnificative la proiectul 
propus și de măsura în care anumite 
aspecte (inclusiv evaluarea alternativelor) 
sunt evaluate într-un mod mai 
corespunzător la diferite niveluri, inclusiv 
la nivel de planificare, sau pe baza altor 
cerințe de evaluare. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate în 
raportul de mediu este specificată în anexa 
IV.

Or. en
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Justificare

Nu este realistic să se solicite inițiatorilor proiectelor să furnizeze informații specifice privind 
alternativele pentru care nu dețin competențe, control sau expertiză. Mai mult, inițiatorului 
proiectului ar trebui să i se solicite doar să prezinte alternative relevante la impacturile 
semnificative ale proiectului.

Amendamentul 245
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, inclusiv 
sarcina inițială de imisie, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare.. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

Or. en
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Justificare

Legătura procedurilor EIM cu procesele de autorizare în temeiul unui drept special 
(regulamente sectoriale) împiedică identificarea, descrierea și evaluarea holistice ale 
impacturilor asupra mediului. Sarcina inițială de imisie de la locul în care este amplasat 
proiectul care rezultă din exploatarea instalațiilor existente și din sectorul transporturilor nu 
este luată în considerare. Impactul proiectului poate fi evaluat în mod corespunzător numai 
prin includerea acestei sarcini inițiale de imisie.

Amendamentul 246
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial, de 
alternativele la proiectul propus și de 
măsura în care anumite aspecte (inclusiv 
evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-
un mod mai corespunzător la diferite 
niveluri, inclusiv la nivel de planificare, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 
în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, inclusiv 
de nivelul imisiilor, de caracteristicile 
impactului potențial, de alternativele la 
proiectul propus și de măsura în care 
anumite aspecte (inclusiv evaluarea 
alternativelor) sunt evaluate într-un mod 
mai corespunzător la diferite niveluri, 
inclusiv la nivel de planificare, sau pe baza 
altor cerințe de evaluare. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate în 
raportul de mediu este specificată în anexa 
IV.

Or. de
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Amendamentul 247
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile disponibile privind efectele 
asupra mediului ale proiectelor, obținute 
la alte niveluri de luare a deciziei sau în 
temeiul unor alte instrumente legislative 
ale Uniunii pot fi utilizate pentru 
furnizarea informațiilor și a evaluărilor 
menționate în anexa IV.

Or. en

Justificare

Articolul 5.1 alineatul (1), astfel cum este propus de Comisie, ar trebui simplificat. Directiva 
ar trebui, într-adevăr, la fel ca la articolul 5.3 alineatul (3) din Directiva 2001/42/CE, să 
confirme în mod explicit dacă un raport de mediu poate fi realizat prin depunerea 
informațiilor care au fost obținute la alte niveluri de decizie sau prin evaluări rezultate din 
alte legislații ale UE. Comisia propune să se adauge amplasamentul proiectului (d) și 
capacitatea tehnică (a) la articolul 5 alineatul (1). Pentru a simplifica propunerea privind 
articolul 5 alineatul (1), amplasamentul proiectului și capacitatea tehnică pot fi adăugate în 
anexa IV.

Amendamentul 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 

eliminat
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stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. 
Concret, autoritatea competentă 
stabilește:
(a) deciziile și avizele care trebuie 
obținute;
(b) autoritățile și publicul care ar putea fi 
implicat;
(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;
(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;
(e) caracteristicile de mediu menționate la 
articolul 3 care pot fi afectate în mod 
semnificativ;
(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile 
unui anumit proiect sau tip de proiect;
(g) informațiile și cunoștințele disponibile 
și obținute la alte niveluri ale procesului 
decizional sau prin intermediul altor acte 
legislative ale Uniunii, precum și 
metodele de evaluare care trebuie 
utilizate.

Or. en

Justificare

Directiva actuală prevede că inițiatorul proiectului este responsabil cu realizarea evaluării 
impactului asupra mediului în ceea ce privește regulamentul existent, în consultare cu 
experții și autoritățile. Această propunere ar tranfera responsabilitatea de la inițiatorul 
proiectului la autorități. Aceasta ar crește sarcina administrativă pentru solicitant, precum și 
pentru autorități și ar crea o decizie suplimentară care ar putea fi contestată.

Amendamentul 249
Struan Stevenson
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în cazul în care 
inițiatorul proiectului solicită acest lucru 
anterior prezentării unei cereri de 
autorizare, autoritatea competentă emite 
un aviz cu privire la informațiile pe care 
inițiatorul trebuie să le furnizeze în 
conformitate cu alineatul (1).

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

Autoritatea competentă, după consultarea 
autorităților menționate la articolul 6 
alineatul (1) și a inițiatorului, stabilește 
domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor care trebuie incluse de către 
inițiatorul proiectului în raportul de mediu, 
în conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol.

Dacă inițiatorul proiectului solicită un 
aviz privind delimitarea domeniului de 
aplicare, solicitări ulterioare la inițiatorul 
proiectului pot fi făcute doar dacă acestea 
sunt justificate de noi circumstanțe sau 
sunt relevante în mod direct pentru a lua 
o decizie în cunoștință de cauză cu privire 
la orice impact advers asupra mediului și 
dacă sunt explicate în mod corespunzător 
de către autoritatea competentă.
Statele membre pot cere autorităților 
competente să emită un aviz, indiferent 
dacă inițiatorul proiectului solicită sau nu 
acest lucru.

(a) deciziile și avizele care trebuie 
obținute;
(b) autoritățile și publicul care ar putea fi 
implicat;
(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;
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(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;
(e) caracteristicile de mediu menționate la 
articolul 3 care pot fi afectate în mod 
semnificativ;
(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile 
unui anumit proiect sau tip de proiect;
(g) informațiile și cunoștințele disponibile 
și obținute la alte niveluri ale procesului 
decizional sau prin intermediul altor acte 
legislative ale Uniunii, precum și 
metodele de evaluare care trebuie 
utilizate.
Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol. 
Ulterior, inițiatorului i se pot adresa 
cereri de informații suplimentare numai 
dacă acestea sunt justificate de 
circumstanțe noi și sunt explicate în mod 
corespunzător de autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Delimitarea obligatorie a sferei de aplicare nu este necesară. Aceasta ar limita flexibilitatea 
ca mai mulți inițiatori de proiecte să utilizeze discuții neoficiale anterioare cererii, între 
inițiatorul proiectului, autoritatea competentă și agențiile-cheie ca oportunitate mai puțin 
oficială de a discuta sfera de aplicare și conținutul declarației de mediu.

Amendamentul 250
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Autoritatea competentă, la solicitarea 
inițiatorului, formulată înainte de 
depunerea cererii de autorizare, și după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1), stabilește domeniul 
de aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor care trebuie incluse de către 
inițiatorul proiectului în raportul de mediu, 
în conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol. Concret, autoritatea 
competentă stabilește. Inițiatorul anexează 
la cerere un concept pentru raportul de 
mediu.

Or. de

Amendamentul 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Dacă inițiatorul proiectului solicită 
înaintea depunerii unei cereri de aprobare 
a dezvoltării, autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1), furnizează 
orientări privind informațiile prezentate
de către inițiatorul proiectului în raportul 
de mediu, în conformitate cu alineatul (1) 
din prezentul articol. Concret, autoritatea 
competentă consideră:

Or. en

Amendamentul 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Dacă inițiatorul proiectului solicită 
înainte de a prezenta o cerere de autorizare, 
autoritatea competentă, după consultarea 
autorităților menționate la articolul 6 
alineatul (1) furnizează orientări privind
informațiile care trebuie incluse de către 
inițiatorul proiectului în raportul de mediu, 
în conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol. Concret, autoritatea 
competentă consideră:

Or. it

Justificare

Reformularea pe baza textului în vigoare. 

Amendamentul 253
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Statele membre asigură că, dacă 
inițiatorul proiectului solicită astfel,
autoritatea competentă, după consultarea 
inițiatorului și a autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1), oferă un aviz 
privind domeniul de aplicare și nivelul de 
detaliu al informațiilor care trebuie 
furnizate de către inițiatorul proiectului, în 
conformitate cu alineatul (1). În special, 
avizul solicitat include:
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Or. en

Justificare

Nu putem fi de acord cu propunerea de a face delimitarea domeniului de aplicare obligatorie 
pentru toate cazurile. Inițiatorul proiectului ar trebui să fie cel care decide dacă necesită 
sprijin pentru delimitarea domeniului de aplicare. Avizul privind delimitarea domeniului de 
aplicare ar trebui să se limiteze la elementele care au legătură cu proiectul în sine și nu au 
legătură cu desfășurarea procedurii de aprobare.

Amendamentul 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, dacă 
există o solicitare în acest sens din partea 
inițiatorului. Concret, autoritatea 
competentă are în vedere:

Or. de

Justificare

Delimitarea voluntară a domeniului de aplicare a evaluării nu ar trebui să devină 
obligatorie. Obiectivul procedurii de delimitare a domeniului de aplicare a evaluării este 
acela de a oferi inițiatorului asistență și de a-i permite o evaluare a analizelor care se impun.

Amendamentul 255
Christa Klaß



AM\937205RO.doc 49/75 PE510.870v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, dacă 
există o solicitare în acest sens din partea 
inițiatorului. Concret, autoritatea 
competentă stabilește:

Or. de

Amendamentul 256
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește aspectele abordate de către 
inițiatorul proiectului în raportul de mediu, 
în conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol. Concret, autoritatea 
competentă stabilește:

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un anumit grad de flexibilitate, astfel încât să nu limiteze numărul 
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problemelor care trebuie dezbătute între autoritatea competentă și inițiatorul proiectului, cât 
timp discută cu privire la cerințele raportului de mediu.

Amendamentul 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1), a publicului vizat 
și a inițiatorului, stabilește domeniul de 
aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor care trebuie incluse de către 
inițiatorul proiectului în raportul de mediu, 
în conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol. Concret, autoritatea 
competentă stabilește:

Or. en

Amendamentul 258
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1), a inițiatorului și a 
publicului vizat, stabilește domeniul de 
aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor care trebuie incluse de către 
inițiatorul proiectului în raportul de mediu, 
în conformitate cu alineatul (1) din 
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autoritatea competentă stabilește: prezentul articol. Concret, autoritatea 
competentă stabilește:

Or. en

Amendamentul 259
João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
stabilește domeniul de aplicare și nivelul 
de detaliu al informațiilor care trebuie 
incluse de către inițiatorul proiectului în 
raportul de mediu, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol. Concret, 
autoritatea competentă stabilește:

(2) Autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1), a inițiatorului și a 
publicului vizat, stabilește domeniul de 
aplicare și nivelul de detaliu al 
informațiilor care trebuie incluse de către 
inițiatorul proiectului în raportul de mediu, 
în conformitate cu alineatul (1) din 
prezentul articol. Concret, autoritatea 
competentă stabilește:

Or. pt

Amendamentul 260
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile și avizele care trebuie 
obținute;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 261
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deciziile și avizele care trebuie 
obținute;

eliminat

Or. en

Amendamentul 262
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile și publicul care ar putea fi 
implicat;

eliminat

Or. de

Amendamentul 263
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;

eliminat

Or. de



AM\937205RO.doc 53/75 PE510.870v01-00

RO

Amendamentul 264
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;

eliminat

Or. de

Amendamentul 265
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;

(c) etapele individuale ale procedurii și 
termenele obligatorii pentru durata 
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acestora;

Or. en

Amendamentul 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;

(c) etapele individuale ale procedurii și 
termenele-limită obligatorii pentru durata 
acestora;

Or. it

Justificare

Securitatea juridică a termenelor este crucială pentru finalizarea cu succes a oricărei 
proceduri.

Amendamentul 268
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 269
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;

eliminat

Or. fr

Justificare

Autoritatea competentă nu deține toate informațiile pentru a decide asupra alternativelor 
rezonabile, în special în ceea ce privește fezabilitatea tehnică și aspectele economice.

Amendamentul 270
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;

eliminat

Or. it

Amendamentul 273
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale
acestora;

(d) alternative necesare relevante
verificate de inițiator la proiectul propus și 
particularitățile acestora;

Or. de
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Amendamentul 274
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;

(d) alternative, inclusiv linia de bază sau 
alternativa de nepunere în aplicare,
relevante la proiectul propus și 
particularitățile acestora, ținând seama de 
efectele asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale
acestora;

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus în sensul alineatului (1) 
și particularitățile acestora;

Or. de

Justificare

A se vedea observațiile de la amendamentul la articolul 5 alineatul (1).

Amendamentul 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5



PE510.870v01-00 58/75 AM\937205RO.doc

RO

Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora;

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile 
acestora, care nu implică realizarea unui 
nou proiect sau a unui proiect paralel cu 
cel principal. Se va încerca propunerea de 
alternative la punctele proiectului 
prezentat care au probleme sau o 
eventuală evaluare a impactului negativ 
asupra mediului.

Or. es

Amendamentul 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale
acestora;

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile 
acestora, ținând seama de efectele asupra 
mediului;

Or. en

Amendamentul 278
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) caracteristicile de mediu menționate la 
articolul 3 care pot fi afectate în mod 
semnificativ;

eliminat

Or. de

Amendamentul 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) caracteristicile de mediu menționate la 
articolul 3 care pot fi afectate în mod 
semnificativ;

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile 
unui anumit proiect sau tip de proiect;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 281
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile 
unui anumit proiect sau tip de proiect;

eliminat

Or. de

Amendamentul 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile 
unui anumit proiect sau tip de proiect;

eliminat

Or. en

Amendamentul 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile 

eliminat
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unui anumit proiect sau tip de proiect;

Or. it

Amendamentul 284
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile 
unui anumit proiect sau tip de proiect;

eliminat

Or. en

Amendamentul 285
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1– litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) informațiile și cunoștințele disponibile 
și obținute la alte niveluri ale procesului 
decizional sau prin intermediul altor acte 
legislative ale Uniunii, precum și 
metodele de evaluare care trebuie 
utilizate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 286
Marianne Thyssen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) informațiile și cunoștințele disponibile 
și obținute la alte niveluri ale procesului 
decizional sau prin intermediul altor acte 
legislative ale Uniunii, precum și
metodele de evaluare care trebuie utilizate.

(g) metodele de evaluare care trebuie 
utilizate.

Or. en

Amendamentul 287
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol.
Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri 
de informații suplimentare numai dacă 
acestea sunt justificate de circumstanțe noi 
și sunt explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Autoritatea competentă poate solicita 
inițiatorului cereri de informații 
suplimentare numai dacă acestea sunt 
justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Or. de

Amendamentul 288
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol. 
Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri 
de informații suplimentare numai dacă 
acestea sunt justificate de circumstanțe noi 
și sunt explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Dacă inițiatorul proiectului solicită un 
aviz, autoritatea competentă poate solicita 
inițiatorului proiectului să furnizeze 
informațiile suplimentare pe care le 
consideră utile pentru a emite avizul. 
Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri 
de informații suplimentare numai dacă 
acestea sunt justificate de circumstanțe noi 
și sunt explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Nu putem fi de acord cu propunerea de a face delimitarea domeniului de aplicare obligatorie 
pentru toate cazurile. Inițiatorul proiectului ar trebui să fie cel care decide dacă necesită 
sprijin pentru delimitarea domeniului de aplicare. Avizul privind delimitarea domeniului de 
aplicare ar trebui să se limiteze la elementele care au legătură cu proiectul în sine și nu au 
legătură cu desfășurarea procedurii de aprobare.

Amendamentul 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, 
inițiatorului i se pot adresa cereri de 
informații suplimentare numai dacă acestea 
sunt justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți independenți și competenți 
din punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, 
inițiatorului i se pot adresa cereri de 
informații suplimentare numai dacă acestea 
sunt justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.
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Or. es

Amendamentul 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, 
inițiatorului i se pot adresa cereri de 
informații suplimentare numai dacă acestea 
sunt justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți competenți din punct de 
vedere tehnic, menționați la alineatul (3) 
din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i 
se pot adresa cereri de informații 
suplimentare numai dacă acestea sunt 
justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 291
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, 
inițiatorului i se pot adresa cereri de 
informații suplimentare numai dacă acestea 
sunt justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți competenți din punct de 
vedere tehnic, menționați la alineatul (3) 
din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i 
se pot adresa cereri de informații 
suplimentare numai dacă acestea sunt 
justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 



AM\937205RO.doc 65/75 PE510.870v01-00

RO

autoritatea competentă. autoritatea competentă.

Or. nl

Amendamentul 292
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 
alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, 
inițiatorului i se pot adresa cereri de 
informații suplimentare numai dacă
acestea sunt justificate de circumstanțe noi 
și sunt explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă.

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați independenți și 
competenți din punct de vedere tehnic, 
menționați la alineatul (3) din prezentul 
articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa 
cereri de informații suplimentare atunci 
când acestea sunt justificate de 
circumstanțe noi.

Or. en

Amendamentul 293
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot cere autorităților 
competente să emită un aviz, indiferent 
dacă întreprinzătorul solicită sau nu acest 
lucru.

Or. en
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Amendamentul 294
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se garanta integralitatea și nivelul 
suficient al calității rapoartelor de mediu 
menționate la articolul 5 alineatul (1):

Pentru a se garanta integralitatea și nivelul 
suficient al calității raportului de mediu, 
raportul de mediu este verificat de experți 
competenți din punct de vedere tehnic, de 
comitete de experți sau de o autoritate 
competentă.

Or. en

Justificare

Scopul de atins este acela că decizia cu privire la cererea de aprobare de dezvoltare este 
luată pe baza unui raport de mediu care nu are o calitate corespunzătoare. Scopul sus-
menționat poate fi atins printr-o verificare a caracterului complet și a calității raportului 
înainte de luarea deciziei privind aprobarea de dezvoltare. Nu putem susține introducerea 
obligatorie a unui sistem de acreditare și utilizarea experților acreditați.

Amendamentul 295
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

eliminat

Or. en
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Amendamentul 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de persoane 
competente din punct de vedere tehnic, 
care dispun de nivelul necesar de 
expertiză și/sau de experiență (persoane 
cu expertiză)

Or. de

Justificare

Obiectivul de asigurare și îmbunătățire a integralității și calității raportului de mediu trebuie 
sprijinit, fără a se impune însă în acest sens o acreditare/autorizare a experților. Dacă 
autoritățile și/sau inițiatorul dispun de cunoștințele de specialitate necesare, acestea ar trebui 
să poată fi utilizate.

Amendamentul 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
independenți și competenți din punct de 
vedere tehnic,

Or. es
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Amendamentul 298
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
competenți și

Or. de

Amendamentul 299
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
calificați și competenți din punct de vedere 
tehnic sau

Or. en

Amendamentul 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
competenți din punct de vedere tehnic sau

Or. en

Justificare

Ar trebui ca inițiatorul proiectului să stabilească selecția experților, în consultare cu 
autoritățile și în conformitate cu directiva. Solicitarea ca EIM să fie pregătită și verificată de 
experți acreditați nu va îmbunătăți calitatea EIM, ci doar va crește sarcina administrativă și 
costurile.

Amendamentul 301
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
competenți din punct de vedere tehnic sau

Or. nl

Amendamentul 302
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
competenți din punct de vedere tehnic sau

Or. fr

Amendamentul 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
competenți din punct de vedere tehnic sau

Or. en

Amendamentul 304
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați și competenți din punct de vedere 
tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
acreditați independenți și competenți din 
punct de vedere tehnic sau

Or. en
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Amendamentul 305
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

eliminat

Or. en

Amendamentul 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

(b) în măsura în care este necesar ca 
urmare a deficiențelor evidente ale 
raportului de mediu, autoritatea 
competentă se asigură că raportul de mediu 
este verificat de persoane cu expertiză
și/sau de comitete cu expertiză.

Or. de

Justificare

Obiectivul de asigurare și îmbunătățire a integralității și calității raportului de mediu trebuie 
sprijinit, fără a se impune însă în acest sens o acreditare/autorizare a experților. Dacă 
autoritățile și/sau inițiatorul dispun de cunoștințele de specialitate necesare, acestea ar trebui 
să poată fi utilizate.
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Amendamentul 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
independenți și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali, ale căror nume trebuie făcute 
cunoscute.

Or. es

Amendamentul 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

(a) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
competenți din punct de vedere tehnic.

Or. en

Amendamentul 309
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
competenți și/sau de comitete de experți 
naționali.

Or. de

Amendamentul 310
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
calificați și competenți din punct de vedere 
tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

Or. en

Amendamentul 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de 

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
competenți din punct de vedere tehnic 
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vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

și/sau de comitete de experți naționali.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca inițiatorul proiectului să stabilească selecția experților, în consultare cu 
autoritățile și în conformitate cu directiva. Solicitarea ca EIM să fie pregătită și verificată de 
experți acreditați nu va îmbunătăți calitatea EIM, ci doar va crește sarcina administrativă și 
costurile.

Amendamentul 312
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
competenți din punct de vedere tehnic 
și/sau de comitete de experți naționali

Or. nl

Amendamentul 313
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic și/sau de comitete de experți 

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
competenți din punct de vedere tehnic 
și/sau de comitete de experți naționali.
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naționali.

Or. fr

Amendamentul 314
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați și competenți din punct de vedere 
tehnic și/sau de comitete de experți 
naționali.

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu este verificat de experți 
acreditați independenți și competenți din 
punct de vedere tehnic și/sau de comitete 
de experți naționali.

Or. en

Amendamentul 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) autoritatea competentă asigură că 
raportul privind evaluarea impactului 
asupra mediului a fost revizuit de către 
autoritatea de protecție a mediului.

Or. pl


