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Amendamentul 316
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor 
menționate la articolul 5 alineatul (2), 
acești experți nu pot fi utilizați și de 
inițiatorul proiectului pentru pregătirea 
raportului de mediu.

eliminat

Or. en

Amendamentul 317
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți competenți din 
punct de vedere tehnic la pregătirea 
stabilirii elementelor menționate la 
articolul 5 alineatul (2), acești experți pot fi 
utilizați și de inițiatorul proiectului pentru 
pregătirea raportului de mediu.

Or. nl

Amendamentul 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului
pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți competenți din 
punct de vedere tehnic la pregătirea 
stabilirii elementelor menționate la 
articolul 5 alineatul (2), inițiatorul 
proiectului ar trebui să evite utilizarea 
acelorași experți pentru pregătirea 
raportului de mediu.

Or. en

Justificare

Unii experți pot fi foarte specializați și, în unele cazuri, există posibilitatea de a exista un 
singur expert disponibil. Formularea actuală nu este suficient de flexibilă pentru a facilita 
acest lucru.

Amendamentul 319
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți competenți la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

Or. de
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Amendamentul 320
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 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți independenți și 
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

Or. es

Amendamentul 321
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți calificați și 
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

Or. en

Amendamentul 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de persoane cu expertiză 
competente din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), aceste persoane 
cu expertiză nu pot fi utilizate și de 
inițiatorul proiectului pentru pregătirea 
raportului de mediu.

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 323
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic la 
pregătirea stabilirii elementelor menționate 
la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți competenți din 
punct de vedere tehnic la pregătirea 
stabilirii elementelor menționate la 
articolul 5 alineatul (2), acești experți nu 
pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului 
pentru pregătirea raportului de mediu.

Or. fr
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Amendamentul 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

eliminat

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 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

eliminat
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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 326
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 327
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților competenți (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
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membre. membre.

Or. de

Amendamentul 328
Gilles Pargneaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți (de exemplu, calificările 
necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, 
autorizarea și descalificarea) sunt stabilite 
de statele membre.

Or. fr

Justificare

Inițiatorului proiectului îi revine sarcina de a realiza raportul de evaluare a impactului 
asupra mediului. În consecință, el este responsabil de calitatea acestui raport de mediu.

Amendamentul 329
Struan Stevenson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților calificați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
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descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 330
Sandrine Bélier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați 
independenți și competenți din punct de 
vedere tehnic (de exemplu, calificările 
necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, 
autorizarea și descalificarea) sunt stabilite 
de statele membre.

Or. en

Amendamentul 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre.

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea și regimurile de 
remunerare) sunt stabilite de statele 
membre.
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Or. lt

Amendamentul 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții independenți sunt responsabili de 
evaluările impactului asupra mediului pe 
care le realizează sau supraveghează sau 
pentru care au emis un aviz pozitiv sau 
negativ.

Or. es

Amendamentul 333
João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se adaugă următorul alineat (-1):
„(-1) Publicul are dreptul de a solicita e 
evaluare a impactului asupra mediului a 
unui anumit proiect considerat ca fiind 
problematic, în vederea utilizării 
regimurilor de participare activă care 
implică locuitorii, autoritățile locale sau, 
în special, organizațiile 
neguvernamentale.
Statele membre iau măsurile necesare și 
stabilesc condițiile necesare pentru 
punerea în aplicare a acestui drept.”
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Or. pt

Amendamentul 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(1) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura că autoritățile 
care ar putea fi interesate de un proiect, 
prin natura responsabilităților lor 
specifice în materie de mediu sau prin 
competența teritorială, au posibilitatea să 
emită un aviz cu privire la informațiile 
furnizate de inițiatorul proiectului și la 
cererea de aprobare de dezvoltare. În 
acest sens, statele membre desemnează 
autoritățile care trebuie consultate, în 
general sau de la caz la caz. Informațiile 
colectate în conformitate cu articolul 5 
sunt transmise autorităților respective. 
Statele membre stabilesc normele de 
aplicare privind consultarea.”

Or. it

Justificare

Se precizează că printre autoritățile care sunt interesate de proiectul care face obiectul EIM
și care trebuie consultate se numără, de asemenea, autoritățile locale pe teritoriul cărora se 
desfășoară proiectul, în cazul în care aceste autorități nu sunt aceleași cu autoritatea sau 
autoritățile competente.

Amendamentul 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Publicul este informat printr-un 
portal central care este accesibil 
publicului în mod electronic în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
din Directiva 2003/4/CE, fie prin 
anunțuri publice, fie prin alte mijloace 
adecvate, precum mijloacele electronice, 
dacă acestea sunt disponibile, cu privire 
la următoarele aspecte la începutul 
procedurii de luare a deciziilor privind 
mediul menționată la articolul 2 
alineatul (2) și de îndată ce informațiile 
pot fi furnizate în limite rezonabile:
(a) solicitarea de aprobare de dezvoltare; 
(b) faptul că proiectul este supus unei 
proceduri de evaluare a impactului 
asupra mediului și, după caz, faptul că 
se aplică articolul 7; 
(c) datele privind autoritățile 
competente responsabile de luarea 
deciziei, cele de la care pot fi obținute 
informații relevante, cele cărora le pot fi 
prezentate observații sau întrebări și 
detalii privind termenele pentru 
transmiterea observațiilor și a 
întrebărilor; 
(d) natura deciziilor posibile sau, în 
cazul în care există, a proiectului de 
decizie; 
(e) o precizare privind disponibilitatea 
informațiilor colectate în conformitate 
cu articolul 5; 
(f) o precizare a orelor și a locurilor în 
care și a mijloacelor prin care vor fi 
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oferite informațiile relevante; 
(g) detalii privind sistemele de 
participare a publicului instituite în 
conformitate cu alineatul (5) al 
prezentului articol;
(ga) faptul că articolul 8 alineatul (2) este 
aplicabil și detaliilor revizuirii sau ale 
modificării raportului de mediu și 
măsurilor suplimentare de atenuare sau 
compensare considerate; 
(gb) rezultatele monitorizării realizate în 
temeiul articolului 8 alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Având în vedere consolidarea accesului și transparența, în fiecare stat membru ar trebui pus 
la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații electronice privind 
mediul. Mai mult, noile litere (ga) și (gb) prevăd accesul la informații în ceea ce privește 
revizuirea sau modificarea raportului de mediu, precum și măsurile suplimentare de atenuare 
sau compensare, stabilite în noul text al articolului 8 alineatul (2).

Amendamentul 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) Statele membre se asigură că 
următoarele elemente sunt puse la 
dispoziția publicului interesat, în 
termene rezonabile, cel puțin printr-un 
portal central care este accesibil 
publicului în mod electronic: 
(a) informații colectate în conformitate 
cu articolul 5; 
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(b) în conformitate cu legislația internă, 
principalele rapoarte și îndrumări emise 
pentru autoritatea sau autoritățile 
competente în momentul în care publicul 
interesat este informat în conformitate 
cu alineatul (2) al prezentului articol; 
(c) în conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 
ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu, altele decât 
cele menționate la alineatul (2) de la 
prezentul articol care sunt relevante 
pentru decizia adoptată în conformitate 
cu articolul 8 din prezenta directivă și 
care devin disponibile numai după ce 
publicul interesat a fost informat în 
conformitate cu alineatul (2) de la 
prezentul articol.”

Or. en

Justificare

Având în vedere consolidarea accesului și transparența, în fiecare stat membru ar trebui pus 
la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații electronice privind 
mediul.

Amendamentul 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (3) se adaugă următorul 
paragraf:
„Cererile de acces la informațiile 
menționate la prezentul alineat se 
soluționează în conformitate cu articolele 
3, 4 și 5 din Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a 



PE510.871v01-00 16/87 AM\937206RO.doc

RO

Consiliului.”

Or. it

Amendamentul 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -ab (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(4) Publicului interesat trebuie să i se 
ofere de la început oportunități efective și 
rapide și efective de participare la 
procedurile decizionale privind mediul 
menționate la articolul 2 alineatul (2), 
prin intermediul raportului cu autoritatea 
sau autoritățile competente. Acestea au 
obligația, la nivel de luare a deciziilor, să 
prezinte observațiile și opiniile pe care 
publicul are dreptul să le exprime atunci 
când toate opțiunile sunt posibile și 
înainte de luarea unei decizii asupra 
cererii de aprobare de dezvoltare.”

Or. it

Amendamentul 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -ab (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) alineatul (4) se înlocuiește cu 
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următorul text:
„(4) Publicului interesat trebuie să i se 
ofere de la început ocazii efective de a 
participa la procedurile de adoptare a 
deciziilor privind mediul prevăzute la 
articolul 2 alineatul (2), articolul 4 
alineatele (1) și (5) și articolul 5 alineatul 
(2) și, în acest scop, trebuie să aibă 
dreptul de a exprima observații și opinii 
destinate autorității sau autorităților 
competente atunci când toate opțiunile 
sunt posibile și înainte de luarea unei 
decizii […].”

Or. en

Justificare

Participarea publicului ar trebui să fie, de asemenea, necesară la verificarea prealabilă și 
delimitarea sferei de aplicare, care constituie părți esențiale ale procedurii privind luarea 
unei decizii privind mediul.

Amendamentul 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera –ac (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ac) alineatul (5) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(5) Normele de informare a publicului 
(de exemplu, lipirea unor afișe pe o 
anumită rază sau publicarea în ziarele 
locale) și de consultare a publicului 
interesat (de exemplu, prin depunerea 
de materiale în scris sau prin anchete 
publice) se stabilesc de către statele 
membre. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a garanta că informațiile 
relevante sunt furnizate prin intermediul 
unui portal public electronic, în 
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conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
din Directiva 2003/4/CE.”

Or. en

Justificare

Având în vedere consolidarea accesului și transparența, în fiecare stat membru ar trebui pus 
la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații electronice privind 
mediul.

Amendamentul 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt prevăzute termene rezonabile pentru 
diferitele etape, care să permită suficient 
timp:

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile obligatorii pentru diferite etape:

Or. en

Justificare

Termenele obligatorii, altele decât consultarea publicului pentru diferite etape ar trebui să fie 
specificate în directivă. Ar trebui luată în considerare o propunere privind stabilirea unui 
termen specific pentru aceste etape ale procedurii.

Amendamentul 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt prevăzute termene rezonabile pentru 
diferitele etape, care să permită suficient 

Statele membre stabilesc termene 
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timp: obligatorii pentru diferitele etape:

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 343
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru pregătirea de către autoritățile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) și de 
către publicul vizat a deciziilor de mediu, 
precum și pentru participarea lor efectivă la 
procesul decizional, sub rezerva 
dispozițiilor prezentului articol.

(b) pentru pregătirea de către autoritățile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) și de 
către publicul vizat a deciziilor de mediu, 
precum și pentru participarea lor efectivă la 
evaluarea impactului. În special, 
termenele pentru consultarea publicului 
vizat cu privire la raportul de mediu 
menționat la articolul 5 alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai scurte de 30 de zile.

Or. en

Justificare

Termenul deciziei privind mediul ar trebui să fie înlocuit cu termenul evaluării impactului 
asupra mediului. Putem accepta termene minime pentru consultarea publicului, dar ne 
opunem termenelor maxime.

Amendamentul 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de 
zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri 
excepționale, dacă natura, complexitatea, 
amplasarea sau anvergura proiectului 
propus o cer, autoritatea competentă 
poate extinde termenul respectiv cu încă 
30 de zile; în acest caz, autoritatea 
competentă informează inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea.

eliminat

Or. de

Justificare

Termenul ar trebui stabilit în legislația specifică relevantă.

Amendamentul 345
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de 
zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri
excepționale, dacă natura, complexitatea, 
amplasarea sau anvergura proiectului 
propus o cer, autoritatea competentă 
poate extinde termenul respectiv cu încă 
30 de zile; în acest caz, autoritatea 
competentă informează inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea.

eliminat
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Or. en

Justificare

Putem accepta termene minime pentru consultarea publicului, dar ne opunem termenelor 
maxime.

Amendamentul 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile 
sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri 
excepționale, dacă natura, complexitatea, 
amplasarea sau anvergura proiectului 
propus o cer, autoritatea competentă 
poate extinde termenul respectiv cu încă 
30 de zile; în acest caz, autoritatea 
competentă informează inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea.”

(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile 
sau mai lungi de 60 de zile.

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 347
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7



PE510.871v01-00 22/87 AM\937206RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile 
sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri 
excepționale, dacă natura, complexitatea, 
amplasarea sau anvergura proiectului 
propus o cer, autoritatea competentă poate 
extinde termenul respectiv cu încă 30 de 
zile; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea.

(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile 
sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri 
excepționale, dacă natura, complexitatea, 
amplasarea sau anvergura proiectului 
propus o cer, autoritatea competentă poate 
extinde termenul respectiv cu încă cel mult 
30 de zile; în acest caz, autoritatea 
competentă informează inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea.

Or. de

Amendamentul 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat (7a):
„(7a) La prezentarea alternativelor la 
proiectul propus, în cazurile considerate 
relevante prin lege trebuie să se depună 
toate eforturile pentru a implica în soluții 
proprietarii terenului în cauză, în cazul 
terenurilor private, și utilizatorii obișnuiți 
ai terenului în cauză, în cazul terenurilor 
publice.” 

Or. es

Justificare

Vizează sporirea implicării proprietarilor și a utilizatorilor de terenuri în cazurile în care 
legislația de transpunere a directivei în legislația națională prevede astfel.
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Amendamentul 349
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura că proiectele 
sunt construite și operate în conformitate 
cu următoarele principii:
(a) sunt luate toate măsurile preventive 
corespunzătoare împotriva poluării și nu 
este cauzată nicio poluare semnificativă;
(b) sunt aplicate cele mai bune tehnici 
disponibile și resursele naturale și energia 
sunt utilizate în mod eficient;
(c) generarea de deșeuri este prevenită și, 
atunci când sunt generate deșeuri, 
acestea, cu titlu de prioritate și în 
conformitate cu Directiva 2008/98/CE, 
sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, 
regenerare sau, atunci când acest lucru 
este imposibil din punct de vedere tehnic 
și economic, sunt eliminate, evitând sau 
reducând totodată orice impact asupra 
mediului;
(d) sunt luate măsurile necesare pentru a 
preveni accidentele și a limita 
consecințele acestora;
(e) sunt luate măsurile necesare după 
încetarea definitivă a activităților, pentru 
a evita orice risc de poluare și șantierul de 
lucru este readus la o stare satisfăcătoare.
În cazul în care un standard de calitate a 
mediului impune condiții mai stricte decât 
cele care pot fi atinse prin utilizarea celor 
mai bune tehnici disponibile, în 
aprobarea de dezvoltare sunt incluse 
măsuri suplimentare, fără a aduce 
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atingere altor măsuri care sunt luate 
pentru a respecta standardele de calitate a 
mediului.

Or. en

Justificare

Prin Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (și fosta Directivă PCIP), la nivelul 
UE, a fost introdus deja o serie de bază de criterii de decizie pentru anumite instalații 
industriale. Aceste criterii ar putea fi, de asemenea, benefice pentru Directiva EIM. Deoarece 
Directiva EIM impune o evaluare temeinică a impacturilor asupra mediului, este logic ca, 
după impunerea unei documentații extensive a inițiatorului, să se includă, de asemenea, 
criterii pe baza cărora ar trebui analizate proiectele.

Amendamentul 350
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca proiectele să fie 
concepute și executate în acord cu 
următoarele principii:
(a) se iau toate măsurile de precauție 
adecvate împotriva poluării mediului și a 
evitării oricărei poluări semnificative;
(b) se utilizează cele mai bune tehnici 
disponibile, resursele naturale și energia 
fiind utilizate în mod eficient;
(c) se evită producerea de deșeuri și, în 
cazul în care se produc deșeuri, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor și 
Directiva 2008/98/CE, acestea sunt 
reutilizate, reciclate, reprelucrate sau, 
dacă acest lucru nu este posibil din motive 
tehnice sau economice, deșeurile sunt 
eliminate, caz în care impactul asupra 
mediului este evitat sau diminuat;
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(d) se iau măsurile necesare pentru a evita 
orice accidente sau pentru a limita 
efectele acestora;
(e) la finalizarea activităților se iau toate 
măsurile necesare pentru a evita orice risc 
de poluare a mediului și pentru a restabili 
o stare corespunzătoare a zonei.
În cazul în care în temeiul unui standard 
de calitate a mediului se impun cerințe 
mai stricte decât cele îndeplinite prin 
utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile, autorizația prevede cerințe 
suplimentare, fără a aduce atingere altor 
măsuri care pot fi adoptate în vederea 
respectării standardelor de calitate a 
mediului.

Or. de

Amendamentul 351
João Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 se
iau în considerare în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării. În acest scop, 
decizia de acordare a aprobării de 
dezvoltare trebuie să conțină următoarele 
informații:

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 
sunt analizate în mod corespunzător în 
cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării.
Aporturile complete primite din partea 
organismelor consultate și contribuțiile 
voluntare din partea persoanelor și a 
organizațiilor sunt puse la dispoziție prin 
mijloace electronice și sunt publicate 
însoțite de un cuprins și într-o formă care 
să faciliteze căutarea și consultarea. În 
acest scop, decizia de acordare a aprobării 
de dezvoltare conține următoarele 
informații:

Or. pt
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Amendamentul 352
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 se
iau în considerare în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării. În acest scop, 
decizia de acordare a aprobării de 
dezvoltare trebuie să conțină următoarele 
informații:

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile 
adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt
luate în considerare în mod corespunzător 
și evaluate în detaliu în cadrul procedurii 
de autorizare. În acest scop, decizia de 
acordare a aprobării de dezvoltare conține
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 353
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 se 
iau în considerare în cadrul procedurii de 
aprobare a dezvoltării. În acest scop,
decizia de acordare a aprobării de
dezvoltare trebuie să conțină următoarele 
informații:

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 
sunt luate în considerare în cadrul 
procedurii de aprobare a dezvoltării. În 
acest scop, decizia de acordare a aprobării 
de dezvoltare includ următoarele 
informații:

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei poate fi simplificată.
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Amendamentul 354
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea de mediu a autorității 
competente menționate la articolul 3 și
condițiile de mediu anexate deciziei, 
inclusiv o descriere a principalelor măsuri 
de evitare, de reducere și, dacă este posibil, 
de compensare a efectelor negative 
semnificative;

(a) condițiile de mediu anexate deciziei, 
inclusiv o descriere a principalelor măsuri 
de evitare, de reducere și, dacă este posibil, 
de compensare a efectelor negative 
semnificative;

Or. en

Justificare

Evaluarea realizată de autoritatea competentă ar trebui să fie, de fapt, o verificare a 
raportului de mediu. Mai mult, această verificare nu ar trebui inclusă în decizia de acordare 
a aprobării de dezvoltare.

Amendamentul 355
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea de mediu a autorității 
competente menționate la articolul 3 și 
condițiile de mediu anexate deciziei, 
inclusiv o descriere a principalelor măsuri 
de evitare, de reducere și, dacă este posibil, 
de compensare a efectelor negative 
semnificative;

(a) rezultatele evaluării de mediu, inclusiv 
un rezumat al comentariilor primite în 
temeiul articolelor 6 și 7 și condițiile de 
mediu anexate deciziei, inclusiv o descriere 
a principalelor măsuri de evitare, de 
reducere și, dacă este posibil, de 
compensare a efectelor negative 
semnificative;
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Or. en

Amendamentul 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea de mediu a autorității 
competente menționate la articolul 3 și 
condițiile de mediu anexate deciziei, 
inclusiv o descriere a principalelor măsuri 
de evitare, de reducere și, dacă este posibil, 
de compensare a efectelor negative 
semnificative;

(a) rezultatele evaluării de mediu, inclusiv 
un rezumat al comentariilor primite în 
temeiul articolelor 6 și 7 și condițiile de 
mediu anexate deciziei, inclusiv o descriere 
a principalelor măsuri de evitare, de 
reducere și, dacă este posibil, de 
compensare a efectelor negative 
semnificative;

Or. pl

Amendamentul 357
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluarea de mediu a autorității 
competente menționate la articolul 3 și 
condițiile de mediu anexate deciziei, 
inclusiv o descriere a principalelor măsuri 
de evitare, de reducere și, dacă este posibil, 
de compensare a efectelor negative 
semnificative;

(a) rezultatele evaluării de mediu a 
autorității competente menționate la 
articolul 3 și condițiile de mediu anexate 
deciziei, inclusiv o descriere a principalelor 
măsuri de evitare, de reducere și, dacă este 
posibil, de compensare a efectelor negative 
semnificative;

Or. de



AM\937206RO.doc 29/87 PE510.871v01-00

RO

Amendamentul 358
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina celorlalte alternative avute în 
vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării 
existente a mediului în cazul în care 
proiectul nu este implementat (scenariu 
de bază);

(b) principalele motive pentru acordarea 
aprobării pentru proiect;

Or. en

Justificare

Proiectul propus de inițiatorul proiectului este subiectul cererii de aprobare de dezvoltare. 
Autoritatea competentă ar trebui să argumenteze de ce proiectului îi poate fi acordată sau nu 
o aprobare de dezvoltare. Această argumentare nu implică neapărat o argumentare a 
alternativelor.

Amendamentul 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina celorlalte alternative avute în 
vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării 
existente a mediului în cazul în care 
proiectul nu este implementat (scenariu 
de bază);

(b) principalele motive pentru adoptarea
proiectului, în lumina celorlalte alternative 
avute în vedere;
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Or. de

Justificare

Directiva EIM nu ar trebui să prevadă nicio posibilitate de alegere acordată autorităților, 
întrucât acest lucru ar fi în contradicție cu alte norme juridice europene din legislația privind 
aprobarea instalațiilor. Elaborarea unui scenariu de bază reprezintă o extindere 
necorespunzătoare a legislației în vigoare; în plus, nu este clar cum poate fi elaborat acest 
scenariu.

Amendamentul 360
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina celorlalte alternative avute în 
vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării 
existente a mediului în cazul în care 
proiectul nu este implementat (scenariu 
de bază);

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina celorlalte alternative avute în 
vedere.

Or. en

Amendamentul 361
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina celorlalte alternative avute în 
vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării 
existente a mediului în cazul în care 

(b) o sinteză a celorlalte alternative avute 
în vedere de inițiator, inclusiv evoluția 
probabilă a stării existente a mediului în 
cazul în care proiectul nu este implementat 
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proiectul nu este implementat (scenariu de 
bază);

(scenariu de bază)

Or. de

Amendamentul 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina celorlalte alternative avute în 
vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării 
existente a mediului în cazul în care 
proiectul nu este implementat (scenariu de 
bază);

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina evaluării celorlalte alternative 
rezonabile, inclusiv evoluția probabilă a 
stării existente a mediului în cazul în care 
proiectul nu este implementat (scenariu de 
bază);

Or. en

Amendamentul 363
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un rezumat al observațiilor primite în 
temeiul articolelor 6 și 7;

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție nu este eliminată din legislație, este inclusă la litera (a), pentru a 
eficientiza documentul.
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Amendamentul 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un rezumat al observațiilor primite în 
temeiul articolelor 6 și 7;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 365
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un rezumat al observațiilor primite în 
temeiul articolelor 6 și 7;

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (c) este inclusă deja la litera (d).

Amendamentul 366
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o declarație care să rezume modul în 
care considerentele de mediu au fost 
integrate în aprobarea de dezvoltare și 
modul în care au fost încorporate sau luate 
în considerare în alt mod rezultatele 
consultărilor și informațiile colectate în 
temeiul articolelor 5, 6 și 7.

(d) o declarație care să rezume modul în 
care considerentele de mediu au fost 
integrate în aprobarea de dezvoltare și 
modul în care au fost încorporate sau luate 
în considerare în alt mod raportul de 
mediu și rezultatele consultărilor și 
informațiile colectate în temeiul articolelor 
5, 6 și 7.

Or. en

Amendamentul 367
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru proiectele care pot avea efecte 
negative semnificative la nivel 
transfrontalier, autoritatea competentă 
furnizează informații în cazul în care nu a 
ținut seama de observațiile primite de la 
statul membru afectat în timpul 
consultărilor desfășurate în temeiul 
articolului 7.

eliminat

Or. en

Justificare

Ultima teză poate fi eliminată deoarece este acoperită deja de literele (a)-(d).

Amendamentul 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) condițiile sus-menționate sunt 
considerate ca fiind respectate în cazul în 
care statele membre, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2), stabilesc, în 
sensul prezentei directive, o procedură 
separată de respectare a cerințelor 
stabilite în aceasta și a deciziilor emise 
după ce evaluarea impactului asupra 
mediului conține informațiile menționate 
la literele (a)-(d) și sunt stabilite norme 
corespunzătoare privind îndeplinirea 
condițiilor definite la alineatul (4).

Or. pl

Amendamentul 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă, în urma consultărilor și 
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) și 
cu inițiatorul proiectului, examinează 
oportunitatea revizuirii raportului de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) și a modificării proiectului în scopul 
evitării sau al reducerii efectelor negative, 
precum și necesitatea unor măsuri 
suplimentare de atenuare sau 
compensatorii.

eliminat
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Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta 
se asigură că aprobarea de dezvoltare 
include măsuri de monitorizare a efectelor 
negative semnificative asupra mediului, 
pentru a evalua implementarea și 
eficacitatea preconizată a măsurilor de 
atenuare și compensatorii, precum și 
pentru a identifica eventualele efecte 
negative neprevăzute.
Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării 
trebuie să fie proporționale cu natura, 
amplasarea și anvergura proiectului 
propus, precum și cu gravitatea efectelor 
asupra mediului.
Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare existente care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Obligațiile de monitorizare ex post pentru proiecte cu efecte semnificative asupra mediului 
sunt deja asigurate de alte instrumente de reglementare. Obligațiile ex post în cadrul EIM ar 
crea o dublare inutilă a legislației. Obligația de a identifica evenimentele imprevizibile este 
problematică în sine.

Amendamentul 370
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă, în urma consultărilor și a
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 

(2) În lumina consultărilor și a
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, autoritatea 
competentă concluzionează că un proiect 
va avea efecte negative semnificative 
asupra mediului și decide asupra acordării 
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strânsă cooperare cu autoritățile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) și 
cu inițiatorul proiectului, examinează 
oportunitatea revizuirii raportului de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) și a modificării proiectului în scopul 
evitării sau al reducerii efectelor negative, 
precum și necesitatea unor măsuri 
suplimentare de atenuare sau 
compensatorii.

aprobării de dezvoltare, analizează dacă 
aprobarea de dezvoltare ar trebui să 
includă măsurile adecvate de 
monitorizare a eficacității oricăror măsuri 
de atenuare și compensatorii. 

Or. en

Amendamentul 371
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dacă, în urma consultărilor și a
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile menționate 
la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul 
proiectului, examinează oportunitatea 
revizuirii raportului de mediu menționat la 
articolul 5 alineatul (1) și a modificării 
proiectului în scopul evitării sau al 
reducerii efectelor negative, precum și 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

1. Pe baza consultărilor în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7 și în strânsă cooperare 
cu autoritățile menționate la articolul 6 
alineatul (1) și cu inițiatorul proiectului, 
autoritatea sau autoritățile competente
examinează oportunitatea revizuirii 
raportului de mediu menționat la articolul 5 
alineatul (1) și a modificării cererii de 
aprobare de dezvoltare în scopul evitării 
sau al reducerii efectelor negative, precum 
și necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

Or. en

Justificare

Paragraful propus de Comisie pare să abordeze două aspecte diferite: Modificarea 
corespunzătoare a proiectului propus și cererea de aprobare de dezvoltare, în lumina 
raportului de mediu și a rezultatului consultărilor, pe de o parte și, pe de altă parte, a 
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necesității de a revizui raportul de mediu în lumina rezultatului consultărilor sus-menționate.

Amendamentul 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă, în urma consultărilor și 
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) și cu 
inițiatorul proiectului, examinează
oportunitatea revizuirii raportului de mediu 
menționat la articolul 5 alineatul (1) și a 
modificării proiectului în scopul evitării 
sau al reducerii efectelor negative, precum 
și necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

(1) Dacă, în urma consultărilor și 
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și 
împreună cu autoritățile menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul 
proiectului, discută oportunitatea revizuirii 
raportului de mediu menționat la articolul 5 
alineatul (1) și a modificării proiectului în 
scopul evitării sau al reducerii efectelor 
negative, precum și necesitatea unor 
măsuri suplimentare de atenuare sau 
compensatorii, în conformitate cu 
legislația specifică relevantă.

Or. de

Justificare

Competențele planificate de emitere de ordine ar modifica fundamental cadrul evaluării 
impactului asupra mediului și sistemul pe care se întemeiază acesta, evaluarea servind ca 
instrument procedural pentru pregătirea unei hotărâri cu privire la (ne)aprobarea unui 
proiect, fără să conțină însă cerințe tehnice legate de conținut. Cerințele tehnice se regăsesc 
în legislația specifică, cum ar fi Directiva privind emisiile industriale, Directiva „Habitate” 
etc. Acest sistem ar trebui menținut.

Amendamentul 373
Esther de Lange
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dacă, în urma consultărilor și 
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile menționate 
la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul 
proiectului, examinează oportunitatea 
revizuirii raportului de mediu menționat la 
articolul 5 alineatul (1) și a modificării 
proiectului în scopul evitării sau al 
reducerii efectelor negative, precum și 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

1. Dacă, în urma consultărilor și 
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile menționate 
la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul 
proiectului, poate examina oportunitatea 
revizuirii raportului de mediu menționat la 
articolul 5 alineatul (1) și a modificării 
proiectului în scopul evitării sau al 
reducerii efectelor negative, precum și 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

Or. nl

Amendamentul 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă, în urma consultărilor și a
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile menționate 
la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul 
proiectului, examinează oportunitatea 
revizuirii raportului de mediu menționat la 
articolul 5 alineatul (1) și a modificării 

(1) Dacă, în urma consultărilor și a
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile menționate 
la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul 
proiectului, examinează dacă aprobarea 
este respinsă sau dacă oportunitatea 
revizuirii raportului de mediu menționat la 
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proiectului în scopul evitării sau al 
reducerii efectelor negative, precum și 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

articolul 5 alineatul (1) și a modificării 
proiectului în scopul evitării sau al 
reducerii efectelor negative, precum și 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

Or. en

Amendamentul 375
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura detaliată de informare pentru 
această revizuire este stabilită de statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 376
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta 
se asigură că aprobarea de dezvoltare 
include măsuri de monitorizare a efectelor 
negative semnificative asupra mediului, 
pentru a evalua implementarea și 
eficacitatea preconizată a măsurilor de 
atenuare și compensatorii, precum și 
pentru a identifica eventualele efecte 
negative neprevăzute.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură, în conformitate cu prevederile 
legislației specifice, că aprobarea de 
dezvoltare include măsuri de monitorizare 
a efectelor negative semnificative asupra 
mediului.

Or. de

Justificare

Competențele planificate de emitere de ordine ar modifica fundamental cadrul evaluării 
impactului asupra mediului și sistemul pe care se întemeiază acesta, evaluarea servind ca 
instrument procedural pentru pregătirea unei hotărâri cu privire la (ne)aprobarea unui 
proiect, fără să conțină însă cerințe tehnice legate de conținut. Cerințele tehnice se regăsesc 
în legislația specifică, cum ar fi Directiva privind emisiile industriale, Directiva „Habitate”, 
etc. Acest sistem ar trebui menținut.

Amendamentul 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare 
include măsuri de monitorizare a efectelor 
negative semnificative asupra mediului, 
pentru a evalua implementarea și 
eficacitatea preconizată a măsurilor de 
atenuare și compensatorii, precum și pentru 
a identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta 
analizează dacă măsurile de monitorizare 
a efectelor negative semnificative asupra 
mediului ar trebui fi incluse în aprobarea 
de dezvoltare, pentru a evalua 
implementarea și eficacitatea preconizată a 
măsurilor de atenuare și compensatorii, 
precum și pentru a identifica eventualele 
efecte negative neprevăzute pe durata 
etapelor de construcție, gestionare, 
demolare și post-închidere.

Or. en

Amendamentul 379
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta 
analizează dacă aprobarea de dezvoltare ar 
trebui să includă măsuri de monitorizare a
efectelor negative semnificative asupra 
mediului, pentru a evalua implementarea și 
eficacitatea preconizată a măsurilor de 
atenuare și compensatorii, precum și pentru 
a identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește necesitatea monitorizării, ar trebui să se decidă de la caz la caz. 
Dispozițiile privind monitorizarea, care decurg din legislația națională, ar trebui calificate, 
de asemenea, ca dispoziții privind monitorizarea care nu decurg din legislații în general.
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Amendamentul 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta 
decide dacă este necesar să fie incluse în 
aprobarea de dezvoltare măsuri de 
monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Or. it

Amendamentul 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.
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Atunci când monitorizarea indică faptul 
că măsurile de atenuare sau 
compensatorii nu sunt suficiente sau se 
observă efecte adverse semnificative 
neprevăzute asupra mediului, autoritatea 
competentă stabilește măsuri corective de 
atenuare sau compensatorii.

Or. en

Amendamentul 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare sau emite o 
altă decizie în vederea respectării 
cerințelor prezentei directive, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, pentru a 
evalua implementarea și eficacitatea 
preconizată a măsurilor de atenuare și 
compensatorii, precum și pentru a 
identifica eventualele efecte negative 
neprevăzute.

Or. pl

Amendamentul 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării 
trebuie să fie proporționale cu natura, 
amplasarea și anvergura proiectului 
propus, precum și cu gravitatea efectelor 
asupra mediului.

eliminat

Or. de

Justificare

Competențele planificate de emitere de ordine ar modifica fundamental cadrul evaluării 
impactului asupra mediului și sistemul pe care se întemeiază acesta, evaluarea servind ca 
instrument procedural pentru pregătirea unei hotărâri cu privire la (ne)aprobarea unui 
proiect, fără să conțină însă cerințe tehnice legate de conținut. Cerințele tehnice se regăsesc 
în legislația specifică, cum ar fi Directiva privind emisiile industriale, Directiva „Habitate”, 
etc. Acest sistem ar trebui menținut.

Amendamentul 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării trebuie 
să fie proporționale cu natura, amplasarea 
și anvergura proiectului propus, precum și 
cu gravitatea efectelor asupra mediului.

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării sunt în 
concordanță cu cerințele care decurg din 
alte legislații ale Uniunii și sunt
proporționale cu natura, amplasarea și 
anvergura proiectului propus, precum și cu 
gravitatea efectelor asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării trebuie 
să fie proporționale cu natura, amplasarea 
și anvergura proiectului propus, precum și 
cu gravitatea efectelor asupra mediului.

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării trebuie 
să fie conforme cu cerințele care decurg 
din alte acte legislative ale Uniunii, 
precum și proporționale cu natura, 
amplasarea și anvergura proiectului propus, 
precum și cu gravitatea efectelor asupra 
mediului.

Or. it

Amendamentul 386
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării trebuie 
să fie proporționale cu natura, amplasarea 
și anvergura proiectului propus, precum și 
cu gravitatea efectelor asupra mediului.

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării sunt
proporționale cu natura, amplasarea și 
anvergura proiectului propus, precum și cu 
gravitatea efectelor asupra mediului. 
Rezultatele acestei monitorizări sunt 
comunicate autorității competente și puse 
la dispoziția publicului într-un mod 
accesibil, într-un format deschis.

Or. en

Amendamentul 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare existente care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii.

eliminat

Or. de

Justificare

Competențele planificate de emitere de ordine ar modifica fundamental cadrul evaluării 
impactului asupra mediului și sistemul pe care se întemeiază acesta, evaluarea servind ca 
instrument procedural pentru pregătirea unei hotărâri cu privire la (ne)aprobarea unui 
proiect, fără să conțină însă cerințe tehnice legate de conținut. Cerințele tehnice se regăsesc 
în legislația specifică, cum ar fi Directiva privind emisiile industriale, Directiva „Habitate”, 
etc. Acest sistem ar trebui menținut.

Amendamentul 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare existente care decurg din alte 
acte legislative ale Uniunii.

Dacă este cazul, sunt utilizate măsuri de 
monitorizare care decurg din alte acte 
legislative ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Activitatea de monitorizare de către autoritatea competentă ar trebui să ia în considerare în 
mod corespunzător cerințele și dispozițiile altor legislații relevante ale UE, precum Directiva 
2010/75/UE privind emisiile industriale, Directiva 2008/98/CE privind deșeurile etc.
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Amendamentul 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare existente care decurg din alte 
acte legislative ale Uniunii.

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare care decurg din alte acte 
legislative ale Uniunii

Or. it

Amendamentul 390
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare existente care decurg din alte 
acte legislative ale Uniunii.

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare existente, inclusiv cele care 
decurg din alte acte legislative ale Uniunii 
sau acte legislative naționale.

Or. en

Amendamentul 391
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După transmiterea către autoritatea eliminat
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competentă a tuturor informațiilor 
necesare colectate în temeiul articolelor 5, 
6 și 7, inclusiv, dacă este cazul, a 
evaluărilor specifice solicitate în temeiul 
altor acte legislative ale Uniunii, și după 
finalizarea consultărilor menționate la 
articolele 6 și 7, autoritatea competentă își 
finalizează în termen de trei luni raportul 
privind impactul proiectului asupra 
mediului.
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 prelungirii și la data la 
care preconizează că își va lua decizia.

Or. en

Amendamentul 392
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor 
necesare colectate în temeiul articolelor 5, 
6 și 7, inclusiv, dacă este cazul, a 
evaluărilor specifice solicitate în temeiul 
altor acte legislative ale Uniunii, și după 
finalizarea consultărilor menționate la 
articolele 6 și 7, autoritatea competentă își 
finalizează în termen de trei luni raportul 
privind impactul proiectului asupra 
mediului.

eliminat

În funcție de natura, complexitatea, 
amplasarea și anvergura proiectului 
propus, autoritatea competentă poate 
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prelungi termenul respectiv cu încă trei 
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu 
privire la motivele prelungirii și la data la 
care preconizează că își va lua decizia.

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să stabilească un termen pentru decizia privind cererea de aprobare de 
dezvoltare. Acesta ar trebui să fie un aspect pe care să îl decidă statele membre.

Amendamentul 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor 
necesare colectate în temeiul articolelor 5, 
6 și 7, inclusiv, dacă este cazul, a 
evaluărilor specifice solicitate în temeiul 
altor acte legislative ale Uniunii, și după 
finalizarea consultărilor menționate la 
articolele 6 și 7, autoritatea competentă își 
finalizează în termen de trei luni raportul 
privind impactul proiectului asupra 
mediului.

eliminat

Or. de

Amendamentul 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează în 
termen de trei luni raportul privind 
impactul proiectului asupra mediului.

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 și 
după finalizarea consultărilor menționate la 
articolele 6 și 7, autoritatea competentă își 
finalizează în termen de două luni raportul 
privind impactul proiectului asupra 
mediului.

Or. pl

Amendamentul 395
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează în 
termen de trei luni raportul privind 
impactul proiectului asupra mediului.

(3) Imediat după transmiterea către 
autoritatea competentă a tuturor 
informațiilor necesare colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, inclusiv, dacă este 
cazul, a evaluărilor specifice solicitate în 
temeiul altor acte legislative ale Uniunii, și 
după finalizarea consultărilor menționate la 
articolele 6 și 7, autoritatea competentă își 
finalizează raportul privind impactul 
proiectului asupra mediului cât mai repede 
posibil și în termenele aplicabile stabilite 
în legislația națională.

Or. nl

Amendamentul 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează în 
termen de trei luni raportul privind 
impactul proiectului asupra mediului.

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează în 
termen de 90 de zile raportul privind 
impactul proiectului asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează în 
termen de trei luni raportul privind 
impactul proiectului asupra mediului.

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează în 
termen de 90 de zile raportul privind 
impactul proiectului asupra mediului.

Or. it
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Amendamentul 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 prelungirii și la data la 
care preconizează că își va lua decizia.

eliminat

Or. de

Justificare

Termenul ar trebui fixat în legislația specifică relevantă.

Amendamentul 399
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 prelungirii și la data la 
care preconizează că își va lua decizia.

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
prelungirii și la data la care preconizează 

În funcție de natura, complexitatea, 
amplasarea și anvergura proiectului propus, 
autoritatea competentă poate prelungi 
termenul respectiv cu încă o lună; în acest 
caz, autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la motivele 
prelungirii și la data la care preconizează 
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că își va lua decizia. că va lua decizia.

Or. pl

Amendamentul 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
prelungirii și la data la care preconizează 
că își va lua decizia.

În funcție de natura, complexitatea, 
amplasarea și anvergura proiectului propus, 
autoritatea competentă poate prelungi 
termenul respectiv cu încă 90 de zile și să 
informeze Comisia cu privire la entitate și 
la cauzele întârzierii, în acest caz, 
autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la motivele 
prelungirii și la data la care preconizează 
că își va lua decizia

Or. en

Amendamentul 403
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
prelungirii și la data la care preconizează 

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 
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că își va lua decizia. data la care preconizează că va lua decizia.

Or. de

Amendamentul 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă 
verifică dacă informațiile din raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) sunt actualizate, în special în ceea ce 
privește măsurile avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative.

eliminat

Or. de

Justificare

Termenul „actualizat” este neclar, generând incertitudine juridică. Este evident că deja 
procesul de aprobare presupune un consum de timp (evaluare/colectarea de informații legate 
de mediu, elaborarea unui studiu de impact asupra mediului, precum și procesul de aprobare 
în sine) care face imposibil ca raportul de mediu să conțină informații la zi.

Amendamentul 405
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă 
verifică dacă informațiile din raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) sunt actualizate, în special în ceea ce 
privește măsurile avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative.

eliminat

Or. de

Amendamentul 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă 
verifică dacă informațiile din raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) sunt actualizate, în special în ceea ce 
privește măsurile avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative.

eliminat

Or. en

Justificare

EIM ar trebui elaborată în consultare cu autoritățile. A impune autorităților să verifice doar 
EIM la finalul procesului ar fi o cerință disproporționată pentru inițiatorii de proiecte.
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Amendamentul 407
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă 
verifică dacă informațiile din raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) sunt actualizate, în special în ceea ce 
privește măsurile avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat propus nu poate fi acceptat. Ar putea impune o obligație foarte cuprinzătoare 
autorității competente prin impunerea unui nivel de validare care pur și simplu nu poate fi 
atins în mod real fără resurse suplimentare. Nerespectarea acestei cerințe ar da naștere unor 
noi argumente pentru provocări juridice.

Amendamentul 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă verifică 
dacă informațiile din raportul de mediu 
menționat la articolul 5 alineatul (1) sunt 
actualizate, în special în ceea ce privește 

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă verifică 
dacă informațiile din raportul de mediu 
menționat la articolul 5 alineatul (1) sunt 
actualizate, în special în ceea ce privește 
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măsurile avute în vedere pentru prevenirea, 
reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative.

măsurile avute în vedere pentru prevenirea, 
reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative. Aprobarea de dezvoltare 
este acordată cu condiția punerii în 
aplicare de către inițiator a măsurilor de 
atenuare sau compensatorii menționate la 
alineatul (2). 

Or. en

Amendamentul 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă verifică 
dacă informațiile din raportul de mediu 
menționat la articolul 5 alineatul (1) sunt 
actualizate, în special în ceea ce privește 
măsurile avute în vedere pentru prevenirea, 
reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative.

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă verifică 
dacă informațiile din raportul de mediu 
menționat la articolul 5 alineatul (1) sunt 
actualizate, în special în ceea ce privește 
măsurile avute în vedere pentru prevenirea, 
reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative.

Dacă informațiile cuprinse în raport sunt 
învechite, autoritatea competentă îi 
solicită inițiatorului să completeze 
raportul.

Or. pl

Amendamentul 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În luarea deciziei menționate la 
prezentul articol, autoritatea competentă 
poate să apeleze la experți acreditați 
independenți și competenți din punct de 
vedere tehnic. Regimurile de remunerare 
a acestor experți sunt stabilite de statele 
membre și asigură că inițiatorul 
proiectului contribuie, de asemenea, la 
plata serviciilor prestate de acești experți.
Autoritatea competentă poate să nu 
apeleze la aceiași experți acreditați 
competenți din punct de vedere tehnic 
care au ajutat inițiatorul să realizeze 
raportul privind evaluarea impactului 
asupra mediului.

Or. lt

Amendamentul 411
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La adoptarea unei decizii de acordare 
sau de refuzare a aprobării de dezvoltare, 
autoritatea sau autoritățile competente 
informează în acest sens publicul și 
autoritățile menționate la articolul 6
alineatul (1), în conformitate cu 
procedurile adecvate, și pune la dispoziția 
publicului următoarele informații:

(1) La adoptarea unei decizii de acordare 
sau de refuzare a aprobării de dezvoltare, 
autoritatea sau autoritățile competente 
informează în acest sens publicul și 
autoritățile menționate la articolul 6 
alineatul (1), în conformitate cu 
procedurile naționale, și pune decizia la 
dispoziția publicului și a autorităților 
menționate la articolul 6 alineatul (1), în 
conformitate cu Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
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publicului la informații despre mediu.

Or. en

Justificare

Ca și consecință a amendamentelor aduse la articolul 8 alineatul (1), decizia privind 
aprobarea de dezvoltare include toate informațiile menționate la articolul 9 alineatul (1) 
curent, astfel încât articolul 9 alineatul (1) poate fi simplificat. Decizia privind cererea de 
aprobare de dezvoltare ar trebui să fie disponibilă publicului sub rezerva cerințelor 
Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
accesul publicului la informațiile despre mediu.

Amendamentul 412
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La adoptarea unei decizii de acordare 
sau de refuzare a aprobării de dezvoltare, 
autoritatea sau autoritățile competente 
informează în acest sens publicul și 
autoritățile menționate la articolul 6 
alineatul (1), în conformitate cu 
procedurile adecvate, și pune la dispoziția 
publicului următoarele informații:

(1) La adoptarea unei decizii de acordare 
sau de refuzare a aprobării de dezvoltare, 
autoritatea sau autoritățile competente 
informează în acest sens publicul și 
autoritățile menționate la articolul 6 
alineatul (1) cât mai repede posibil, în 
conformitate cu procedurile adecvate, și în 
termen de cel mult 10 zile lucrătoare.
Autoritatea sau autoritățile competente
pun la dispoziția publicului următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La adoptarea unei decizii de acordare 
sau de refuzare a aprobării de dezvoltare, 
autoritatea sau autoritățile competente 
informează în acest sens publicul și 
autoritățile menționate la articolul 6 
alineatul (1), în conformitate cu 
procedurile adecvate, și pune la dispoziția 
publicului următoarele informații:

(1) La adoptarea unei decizii de acordare 
sau de refuzare a aprobării de dezvoltare 
sau a unei alte decizii emise în vederea 
respectării cerințelor prezentei directive, 
autoritatea sau autoritățile competente 
informează în acest sens publicul și 
autoritățile menționate la articolul 6 
alineatul (1), în conformitate cu 
procedurile adecvate, și pune la dispoziția 
publicului următoarele informații:

Or. pl

Amendamentul 414
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul deciziei și orice condiții 
anexate acesteia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 415
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după examinarea raportului de mediu, 
precum și a preocupărilor și a opiniilor 
exprimate de publicul implicat, 

eliminat
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principalele motive și considerații pe care 
se bazează decizia, inclusiv informații 
privind procesul de participare a 
publicului;

Or. en

Amendamentul 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după examinarea raportului de mediu, 
precum și a preocupărilor și a opiniilor 
exprimate de publicul implicat, principalele 
motive și considerații pe care se bazează
decizia, inclusiv informații privind 
procesul de participare a publicului;

(b) după examinarea raportului de mediu, a 
observațiilor și opiniilor exprimate de 
publicul implicat, precum și a rezultatelor 
consultării publicului respectiv și a 
autorităților prevăzute la articolul 6 
alineatul (1), principalele motive și 
considerații pe care se bazează decizia;

Or. it

Justificare

Alinierea textului cu articolul 6: publicul participă la procesul decizional, exprimându-și 
„observațiile și opiniile” [conform alineatului (4)]; de asemenea, se face o referire la 
procedurile de consultare prevăzute la punctele (1), (5) și (7).

Amendamentul 417
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după examinarea raportului de mediu, (b) după examinarea raportului de mediu, 
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precum și a preocupărilor și a opiniilor 
exprimate de publicul implicat, principalele 
motive și considerații pe care se bazează 
decizia, inclusiv informații privind 
procesul de participare a publicului;

precum și a preocupărilor și a opiniilor 
exprimate de publicul implicat, principalele 
motive și considerații pe care se bazează 
decizia, inclusiv informații privind modul 
în care informațiile primite prin 
intermediul procesului de participare a 
publicului au fost luate în considerare, 
inclusiv atunci când un proiect are un 
impact asupra valorilor de proprietate;

Or. en

Amendamentul 418
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a principalelor măsuri de 
evitare, de reducere și, dacă este posibil, 
de compensare a efectelor negative 
semnificative;

eliminat

Or. en

Amendamentul 419
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă este cazul, o descriere a 
măsurilor de monitorizare menționate la 
articolul 8 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 420
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dreptul publicului vizat de a iniția 
proceduri judiciare în conformitate cu 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (3): eliminat
„3. Statele membre pot, de asemenea, să 
decidă să pună la dispoziția publicului 
informațiile menționate la alineatul (1), 
după ce autoritatea competentă își 
finalizează evaluarea impactului 
proiectului asupra mediului.”

Or. pl

Amendamentul 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (3): eliminat
„(3) Statele membre pot, de asemenea, să 
decidă să pună la dispoziția publicului 
informațiile menționate la alineatul (1), 
după ce autoritatea competentă își 
finalizează evaluarea impactului 
proiectului asupra mediului.”

Or. it

Justificare

Se propune eliminarea, deoarece paragraful este redundant. Alineatul (1) a stabilit deja că 
autoritatea competentă trebuie să informeze publicul cu privire la decizia adoptată. 

Amendamentul 423
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (3): eliminat
(3) Statele membre pot, de asemenea, să 
decidă să pună la dispoziția publicului 
informațiile menționate la alineatul (1), 
după ce autoritatea competentă își 
finalizează evaluarea impactului 
proiectului asupra mediului.

Or. en

Justificare

Acest alineat propus nu poate fi acceptat. Este inutil să fie inclus la articolul 9.1, deoarece 
evaluarea impactului asupra mediului se încheie cu decizia privind cererea de aprobare de 
dezvoltare.
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Amendamentul 424
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Articolul 11 alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Statele membre stabilesc stadiul în 
care pot fi contestate deciziile, acțiunile 
sau omisiunile, cu condiția posibilității de 
a provoca legalitatea fundamentată și 
procedurală a deciziilor, a acțiunilor și a 
omisiunilor, în conformitate cu alineatul 
(1), inclusiv utilizarea de măsuri 
intermediare pentru a garanta că 
proiectul nu începe înainte de încheierea 
revizuirii procesului.”

Or. en

Amendamentul 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Articolul 11 alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre stabilesc ceea ce 
înseamnă interes suficient și încălcarea 
unui drept în conformitate cu obiectivul 
de a acorda publicului interesat un acces 
larg la justiție. În acest sens, interesul 
oricărei organizații neguvernative în 
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sensul articolului 1 alineatul (2), și 
anume:
(a) să aibă un sediu pe teritoriul afectat de 
deciziile, actele sau omisiunile care fac 
obiectul dispozițiilor de la articolul 6 și
(b) să respecte cerințele prevăzute în 
legislația națională.,
este considerat suficient conform 
alineatului 1 litera (a) din prezentul 
articol. Se consideră că aceste 
organizații au drepturi care pot fi 
încălcate în sensul alineatului (1), litera 
(b) al prezentului articol.”

Or. it

Amendamentul 426
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Articolul 11 alineatul (4) al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Orice astfel de procedură este adecvată 
și eficace, permite solicitări pentru 
hotărâri reparatorii și este corectă, 
echitabilă, rapidă și cu un cost care să 
nu fie prohibitiv.”

Or. en

Amendamentul 427
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
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Directiva 2011/92/UE
Articolul 11 – alineatele 5 a (nou) și 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:
(a) Se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) Statele membre pot prevedea faptul 
că încălcarea normelor procedurale și 
formale este irelevantă pentru legalitatea 
aprobării, în măsura în care, în absența 
erorii, decizia ar fi fost aceeași, în special 
dacă:
(a) persoanele sau autoritățile individuale 
nu au fost implicate în una dintre 
procedurile necesare de participare a 
autorităților sau publicului prevăzute de 
prezenta directivă, aspectele 
corespunzătoare nu au fost esențiale sau 
au fost avute în vedere în decizie,
(b) informațiile menționate la articolul 9 
alineatul (1) sunt incomplete, sau 
(c) obligația de notificare prevăzută de 
prezenta directivă nu a fost îndeplinită 
corect, însă obiectivul urmărit prin 
notificare a fost realizat.
Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre de a impune în legislația lor 
internă și cerința unei încălcări a 
legislației, pe lângă eroarea procedurală.”
(b) Se adaugă următorul alineat (5b):
„(5b) Statele membre pot prevedea ca 
etapele procedurale incorecte să poată fi 
refăcute și după adoptarea deciziei, în 
măsura în care eroarea procedurală nu 
este gravă și nu afectează esența 
proiectului. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente adoptă o nouă 
decizie, independentă de prima, și după 
refacerea etapelor procedurale incorecte.”

Or. de
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Amendamentul 428
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, o dată la șase ani, începând de 
la data specificată la articolul 2 alineatul 
(1) din Directiva XXX [OPOCE, vă rugăm 
să introduceți nr. prezentei directive], 
statele membre informează Comisia cu 
privire la:

În special, statele membre informează 
Comisia cu privire la orice criteriu și/sau 
prag fixat pentru selectarea proiectelor în 
cauză, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Amendamentul propus ar fi foarte împovărător. Detaliile comerciale vor fi dificil de obținut, 
la fel cum va fi și separarea costurilor EIM de alte costuri asociate cu aplicarea planificării. 
Costurile medii ar fi dificil de identificat. Cerința actuală privind raportarea este suficientă.

Amendamentul 429
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul proiectelor menționate în 
anexele I și II care au făcut obiectul unei 
evaluări în conformitate cu articolele 5-
10;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 430
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) defalcarea evaluărilor în funcție de 
categoriile de proiecte stabilite în anexele 
I și II;

eliminat

Or. en

Amendamentul 431
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) defalcarea evaluărilor efectuate în 
funcție de tipul de inițiator de proiect;

eliminat

Or. en

Amendamentul 432
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul proiectelor menționate în 
anexa II care au făcut obiectul unei 
proceduri de stabilire în conformitate cu 

eliminat
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articolul 4 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 433
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) durata medie a procesului de evaluare 
a impactului asupra mediului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 434
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul mediu al procesului de evaluare 
a impactului asupra mediului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 – alineatul 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul mediu al procesului de evaluare 
a impactului asupra mediului.

eliminat

Or. lt

Amendamentul 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2011/92/UE
Articolele 12 a și 12 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se introduc următoarele articole 12a 
și 12b:

eliminat

„Articolul 12a
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 12b, privind criteriile de selecție 
enumerate în anexa III și informațiile 
menționate în anexele II.A și IV, pentru a 
le adapta la progresul științific și tehnic.
Articolul 12b
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 12a poate fi revocată oricând 
de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificate 
în decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
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deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.”

Or. de

Justificare

Competența acordată Comisiei prin acte delegate de a adapta ulterior anexele este prea 
amplă. Comisia ar putea astfel extinde, printre altele, obligativitatea legată de EIM fără a 
consulta statele membre. Pentru astfel de modificări legate de evaluarea impactului asupra 
mediului se impune în continuare o procedură de revizuire a directivei.

Amendamentul 437
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2011/92/UE
Articolele 54 și 76.

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se inserează următoarele articole 12a 
și 14b:

eliminat
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„Articolul 12a
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 12b, privind criteriile de selecție 
enumerate în anexa III și informațiile 
menționate în anexele II.A și IV, pentru a 
le adapta la progresul științific și tehnic.
Articolul 12b
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 12a poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor precizate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă actul delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”
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Or. en

Amendamentul 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2011/92/UE
Articolele 12 a și 12 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se inserează următoarele articole 12a 
și 14b:

eliminat

„Articolul 12a
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 12b, privind criteriile de selecție 
enumerate în anexa III și informațiile 
menționate în anexele II.A și IV, pentru a 
le adapta la progresul științific și tehnic.
Articolul 12b
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 12a poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor precizate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă actul delegat, 
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Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”

Or. en

Justificare

Modificarea anexelor este de natură legislativă. Modificarea anexelor la acte delegate ar 
reduce caracterul predictibil al directivei. Prin urmare, anexele ar trebui modificate printr-o 
procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2011/92/UE
Articolele 12 a și 12 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se inserează următoarele articole 12a 
și 14b:

eliminat

„Articolul 12a
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 12b, privind criteriile de selecție 
enumerate în anexa III și informațiile 
menționate în anexele II.A și IV, pentru a 
le adapta la progresul științific și tehnic.
Articolul 12b
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(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 12a poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor precizate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă actul delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 440
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
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Directiva 2011/92/UE
Articolele 12 a și 12 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Se inserează următoarele articole 12a 
și 14b:

eliminat

„Articolul 12a
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 12b, privind criteriile de selecție 
enumerate în anexa III și informațiile 
menționate în anexele II.A și IV, pentru a 
le adapta la progresul științific și tehnic.
Articolul 12b
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 12a poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor precizate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă actul delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
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Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”

Or. en

Justificare

Toate anexele la directivă sunt elemente esențiale ale directivei. Nu suntem de acord să 
utilizăm acte delegate în prezenta directivă și articolele 12a și 12b ar trebui eliminate.

Amendamentul 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 b – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care, ca urmare a 
caracteristicilor specifice ale anumitor 
sectoare ale activității economice, acest 
lucru este considerat oportun în interesul 
unei evaluări corecte a impactului asupra 
mediului, Comisia, împreună cu statele 
membre și sectorul în cauză, elaborează 
îndrumări și criterii specifice sectorului, 
care trebuie respectate astfel încât să 
simplifice și să faciliteze standardizarea 
evaluării impactului asupra mediului.

Or. es

Amendamentul 442
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [DATA]. Comisiei îi sunt 
comunicate de îndată de către statele 
membre textul actelor respective, precum 
și un document care explică relația dintre 
aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [a se introduce data de către 
OPOCE: 36 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive]. Comisiei îi 
sunt comunicate de îndată de către statele 
membre textul actelor respective, precum 
și un document care explică relația dintre 
aceste acte și prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

Având în vedere amploarea modificărilor, este necesar să se prevadă o perioadă de timp 
suficientă. Termenul de 36 de luni pare adecvat.

Amendamentul 443
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [DATA]. Comisiei îi sunt 
comunicate de îndată de către statele 
membre textul actelor respective, precum 
și un document care explică relația dintre 
aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [DATA]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte.

Or. en

Amendamentul 444
Marianne Thyssen
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre comunică Comisiei 
textul principalelor dispoziții de drept 
intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Dublează alineatul (1).

Amendamentul 445
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de 
data respectivă trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 
din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a 
fost modificată prin prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Prezentul articol introduce un tip de retroactivitate a noii propuneri. În ceea ce privește 
natura directivei, acest lucru este inacceptabil.
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Amendamentul 446
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de 
data respectivă trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 
din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a 
fost modificată prin prezenta directivă.

Prezenta directivă se aplică proiectelor în 
cazul cărora procedura EIM, inclusiv
cererea de aprobare de dezvoltare a fost 
inițiată oficial după data menționată la 
articolul 2 alineatul (1) primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 447
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de 
data respectivă trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 
din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a 
fost modificată prin prezenta directivă.

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf trebuie să 
respecte regimul prevăzut anterior la 
articolele 3-11 din Directiva 2011/92/UE, 

Or. fr

Justificare

Retroactivitatea nu se poate aplica, pentru că obligațiile juridice ale noului text sunt foarte 
diferite de versiunea precedentă.
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Amendamentul 448
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de 
data respectivă trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 din 
Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta directivă.

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă după
data menționată la articolul 2 alineatul (1) 
primul paragraf trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 din 
Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta directivă. 

Or. fr

Justificare

Din motive de securitate juridică, o aplicare a dispozițiilor viitoarei directive unor proiecte în 
desfășurare nu este de dorit. Noua directivă nu trebuie să se aplice decât proiectelor depuse 
pe lângă autoritățile competente după transpunerea directivei.

Amendamentul 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de 
data respectivă trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 din 
Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost 

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
ulterior datei menționate la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf trebuie să 
respecte obligațiile menționate la articolele 
3-11 din Directiva 2011/92/UE, astfel cum 
a fost modificată prin prezenta directivă.
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modificată prin prezenta directivă.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de 
data respectivă trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 din 
Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta directivă.

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf nu trebuie să 
respecte obligațiile menționate la articolele 
3-11 din Directiva 2011/92/UE, astfel cum 
a fost modificată prin prezenta directivă.

Or. it

Justificare

În vederea garantării securității juridice, aplicarea prezentei directive nu trebuie să aibă un 
efect retroactiv.

Amendamentul 451
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Articolul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să respecte obligațiile 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă.

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă nu respectă obligațiile 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă.

Or. en

Justificare

În cazul în care un inițiator de proiecte a început evaluarea impactului asupra mediului 
înainte de transpunerea reviziilor directivei, atunci inițiatorul nu ar trebui să reia întregul 
proces. Aplicarea retroactivă a viitoarei directive ar trebui evitată.

Amendamentul 452
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să respecte obligațiile 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă.

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să respecte obligațiile 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă, în măsura în care 
inițiatorul proiectului solicită efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiectul său în conformitate cu 
noile dispoziții.

Or. de
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Amendamentul 453
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de 
data respectivă trebuie să respecte 
obligațiile menționate la articolele 3-11 
din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a 
fost modificată prin prezenta directivă.

Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta directivă, nu se 
aplică proiectelor în cazul cărora obligația 
de a realiza o evaluare a impactului 
asupra mediului a fost stabilită înainte de
data menționată la articolul 2 alineatul (1) 
primul paragraf, cu excepția proiectelor 
pentru care evaluarea impactului asupra 
mediului nu este finalizată în termen de 
maximum 24 de luni de la data sus-
menționată.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar putea avea ca urmare faptul că inițiatorii de proiecte ar fi nevoiți să 
refacă evaluarea impactului asupra mediului, pentru a respecta directiva modificată. Este 
important ca propunerea să asigure că evaluările impactului asupra mediului realizate 
pentru proiectele aflate deja în desfășurare care au fost conforme la momentul respectiv, să 
rămână valabile.

Amendamentul 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să respecte obligațiile 

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să fie realizate în 
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menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă.

termen de opt luni de la data aprobării 
directivei modificate.

Or. es

Amendamentul 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să respecte obligațiile 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă.

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 
înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 
mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să respecte obligațiile 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, în versiunea în vigoare până 
la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Pentru asigurarea încrederii legitime, în cazul în care cererea de aprobare a fost depusă 
înainte de scurgerea termenului de transpunere, procedurile trebuie să se poată desfășura 
până la finalizare în conformitate cu prevederile Directivei EIM în vigoare. Propunerea 
Comisiei ar însemna ca majoritatea EIM începute înainte de scurgerea termenului de 
transpunere, dar nefinalizate la încheierea acestuia, să reînceapă integral procedurile în 
conformitate cu noile reglementări. Acest lucru nu ar fi proporțional.


