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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0628),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0367/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 20131,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru transport și turism, precum și cel al Comisiei pentru petiții (A7 
0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de reacție la urgențele civile, respectarea 
dispozițiilor Directivei 2011/92/UE poate 
avea efecte negative și, prin urmare, este 
necesar să se stabilească dispoziții prin 
care statele membre să fie autorizate să nu 
aplice directiva respectivă în anumite 
cazuri proiectelor care au ca unic obiectiv 
reacția la astfel de urgențe pentru a 
proteja viețile omenești și mediul de 
daunele dezastrelor naturale sau 
antropice.

Or. it

Justificare

Trebuie evitată recurgerea nejustificată la derogările de la directiva EIA (evaluarea efectelor 
asupra mediului), practicată adesea de unele state membre în trecut. Formularea propusă 
vizează precizarea și definirea situațiilor de urgență în cazul cărora statele membre pot 
decide să nu supună evaluării impactului asupra mediului anumite proiecte care au ca unic 
obiectiv reacția la urgențele civile grave.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Experiența a demonstrat că este 
necesară introducerea de norme clare 
pentru evitarea conflictului de interese 
care poate apărea între inițiatorul unui 
proiect supus evaluării impactului aspra 
mediului și autoritățile competente 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (f) din Directiva 2011/92/UE. În 
special, autoritățile competente nu ar 
trebui să coincidă cu inițiatorul 
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proiectului și nici nu ar trebui să se afle 
într-o poziție de dependență, legătură sau 
subordonare față de inițiator. Din aceleași 
motive, este oportun să se prevadă că o 
autoritate desemnată competentă în 
sensul Directivei 2011/92/UE nu poate 
îndeplini această atribuție pentru 
proiectele supuse evaluării impactului 
asupra mediului pe care le-a inițiat ea 
însăși.

Or. it

Justificare

Experiența dobândită în unele state membre a demonstrat că este necesară introducerea de 
norme precise pentru a stopa fenomenul grav al conflictului de interese, astfel încât să 
garanteze atingerea efectivă a obiectivului procedurii evaluării impactului asupra mediului. 
Autoritățile competente însărcinate cu efectuarea evaluării nu pot în niciun caz să coincidă 
cu inițiatorul proiectului și nici să se afle într-o poziție de dependență sau subordonare față 
de inițiator.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Raportul de mediu al unui proiect, 
care trebuie furnizat de inițiatorul 
proiectului, ar trebui să includă o evaluare 
a unor alternative rezonabile relevante 
pentru proiectul propus, inclusiv evoluția 
probabilă a stării existente a mediului în 
cazul în care proiectul nu este implementat 
(scenariu de bază), pentru a ameliora 
calitatea procesului de evaluare 
comparativă și pentru a permite integrarea 
considerentelor de mediu într-o etapă 
timpurie a elaborării proiectului în scopul 
de a face posibilă opțiunea cea mai 
sustenabilă și cu impactul cel mai redus
asupra mediului.

Or. it
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Justificare

Obiectivul evaluării eventualelor alternative rezonabile la proiectul propus constă în a face 
posibilă o alegere comparativă în cunoștință de cauză a opțiunii celei mai sustenabile și cu 
impactul cel mai redus asupra mediului.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Trebuie luate măsuri pentru a se 
garanta că datele și informațiile incluse în 
rapoartele de mediu în conformitate cu 
anexa IV la Directiva 2011/92/UE sunt 
complete și de o calitate suficient de bună. 
Pentru a se evita duplicarea evaluărilor, 
statele membre trebuie să țină seama de 
faptul că evaluările de mediu pot fi 
efectuate la niveluri diferite sau folosind 
instrumente diferite.

(19) Ar trebui luate măsuri pentru a se 
garanta că datele și informațiile incluse în 
rapoartele de mediu în conformitate cu 
anexa IV la Directiva 2011/92/UE sunt 
complete și de o calitate suficient de bună.

Or. it

Justificare

Este necesar să se evite posibilitatea ca inițiatorul să excludă includerea obligatorie în 
raportul de mediu a alternativelor la proiectul propus, din simplul motiv potrivit căruia 
evaluarea alternativelor trebuia realizată în faza de planificare.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Ar trebui să se garanteze că experții 
care verifică rapoartele de mediu au, 
grație calificării și experienței lor, 
competența tehnică necesară pentru a 
îndeplini atribuțiile prevăzute de Directiva 
2011/92/UE într-un mod obiectiv din 
punct de vedere științific și absolut 
independent față de inițiatorul proiectului 
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și de autoritățile competente însele.

Or. it

Justificare

Independența absolută a experților însărcinați de autoritățile competente cu verificarea 
informațiilor cuprinse în raportul de mediu este o cerință fundamentală pentru garantarea 
unor evaluări de calitate ale impactului asupra mediului. O astfel de verificare trebuie să fie 
obiectivă din punct de vedere științific și nu trebuie să fie supusă vreunei ingerințe sau 
influențe.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este oportun să se stabilească cerințe 
minime comune pentru monitorizarea 
efectelor negative semnificative ale 
construcției și funcționării proiectelor, 
pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul tuturor statelor membre și pentru a 
se garanta că, după implementarea unor 
măsuri de atenuare și compensatorii, nu 
există impacturi care să le depășească pe 
cele prevăzute inițial. Această monitorizare 
nu trebuie să se suprapună sau să se adauge 
monitorizării obligatorii în temeiul altor 
acte legislative ale Uniunii.

(21) Este oportun să se stabilească cerințe 
minime comune pentru monitorizarea 
efectelor negative semnificative ale 
elaborării și funcționării proiectelor, 
pentru a se asigura o abordare comună la 
nivelul tuturor statelor membre și pentru a 
se garanta că, după implementarea unor 
măsuri de atenuare și compensatorii, nu 
există impacturi care să le depășească pe 
cele prevăzute inițial. Această monitorizare 
nu trebuie să se suprapună sau să se adauge 
monitorizării obligatorii în temeiul altor 
acte legislative ale Uniunii. În cazul în 
care rezultatele monitorizării indică 
prezența unor efecte negative 
neprevăzute, ar trebui să se prevadă o 
acțiune corectivă de remediere sub forma 
unor măsuri ulterioare de atenuare și/sau 
compensare.

Or. it

Justificare

Introducerea monitorizării în noua directivă EIA este foarte importantă. Pentru a evita ca o 
astfel de acțiune de control ex-post să nu fie un obiectiv în sine, trebuie stabilit că, în cazul în 
care măsurile de atenuare și compensare prevăzute sunt ineficiente, inițiatorul trebuie să-și 
asume acțiunile corective ulterioare pentru a remedia eventualele efecte negative neprevăzute 
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de proiectul autorizat. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Stabilirea clară a termenelor este importantă pentru a asigura securitate juridică tuturor 
actorilor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Totuși este oportun să se 
precizeze că pot fi acordate în mod excepțional eventuale prelungiri ale termenelor prevăzute.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pragurile de producție prevăzute 
pentru țiței și gaze naturale în anexa I la 
directiva 2011/92/UE nu au în vedere 
specificitatea nivelurilor de producție 
zilnică de hidrocarburi neconvenționale, 
adeseori foarte variabile și inferioare. 
Astfel, în ciuda impactului lor asupra 
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mediului, proiectele referitoare la aceste 
hidrocarburi nu fac obiectul unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra mediului. 
În temeiul principiului precauției, astfel 
cum s-a solicitat în rezoluția 
Parlamentului European din 21 
noiembrie 2012 referitoare la impactul 
activităților de extracție a gazelor de șist și 
a uleiului de șist asupra mediului 
(P7_TA(2012)0443), este oportună 
introducerea hidrocarburilor 
neconvenționale (gazele de șist și uleiul de 
șist, gazele din formațiuni compacte, gaz 
de cărbune), definite pe baza 
caracteristicilor geologice, în anexa I la 
directiva 2011/92/UE, indiferent de 
cantitatea extrasă, astfel încât proiectele 
referitoare la aceste hidrocarburi să fie 
supuse în mod sistematic evaluării 
impactului asupra mediului.

Or. it

Justificare

Directiva actuală nu ține seama de nivelurile de producție zilnică a hidrocarburilor 
neconvenționale, astfel încât, în ciuda impactului lor asupra mediului, proiectele referitoare 
la aceste hidrocarburi nu fac obiectul unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului. 
În temeiul principiului precauției, astfel cum a solicitat Parlamentului European în rezoluția 
sa din 21 noiembrie 2012, se propune introducerea hidrocarburilor neconvenționale (gazele 
și uleiul de șist și gazele din formațiuni compacte, la punctul 1 și gazul de cărbune, la punctul 
2) în Anexa I, pentru ca proiectele respective să fie supuse în mod sistematic evaluării 
impactului asupra mediului.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică și a evita impunerea unei poveri excesive operatorilor, 
dacă o procedură de evaluare a impactului asupra mediului este deja într-o fază avansată, 
raportul de mediu fiind deja depus, este oportună finalizarea procedurii în conformitate cu 
reglementările în vigoare, fără a trebui să fie reluată de la început, conform noilor reguli.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a ajusta criteriile de selecție și
informațiile care trebuie furnizate în 
raportul de mediu la ultimele evoluții din 
domeniul tehnologic și al practicilor 
relevante, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, cu 
privire la anexele II.A, III și IV la 
Directiva 2011/92/UE. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să desfășoare
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

(26) În vederea ajustării criteriilor de 
selecție și a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu la ultimele 
evoluții din domeniul tehnologic și al 
practicilor relevante, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui delegată 
Comisiei în ceea ce privește anexele II.A, 
III și IV la Directiva 2011/92/UE. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. it

(A se vedea amendamentul la considerentul 27.)

Justificare

Amendament tehnic pentru alinierea formulării considerentului la practicile mai recente.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Atunci când pregătește și elaborează 
acte delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Or. it

(A se vedea amendamentul la considerentul 26.)

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Nu privește versiunea în limba română.

Or. it

Justificare

Amendament lingvistic la versiunea în limba italiană - nu privește versiunea în limba română. 
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Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2) se adaugă 
următoarea definiție:
„(ga) ‹‹biodiversitate››: diversitatea 
organismelor vii de orice origine, inclusiv, 
printre altele, toate speciile de floră și 
faună și habitatele lor, ecosistemele 
terestre, marine și alte ecosisteme 
acvatice, precum și complexele ecologice 
din care acestea fac parte, inclusiv 
diversitatea în cadrul speciilor, între 
specii și diversitatea ecosistemelor.”

Or. it

Justificare

Se împărtășește pe deplin principiul potrivit căruia este necesară evaluarea efectelor 
semnificative directe și indirecte al unui anumit proiect asupra biodiversității. Așadar, pentru 
claritatea juridică, se propune precizarea definiției biodiversității pe baza articolului 2 din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Trebuie evitată recurgerea nejustificată la derogările de la directiva EIA (evaluarea efectelor 
asupra mediului). Formularea propusă vizează precizarea și definirea situațiilor de urgență 
în cazul cărora statele membre pot decide să nu supună evaluării impactului asupra mediului 
anumite proiecte care au ca unic obiectiv reacția la urgențele civile grave. 

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Conform Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la 
procesul decizional și accesul la justiției în domeniul mediului, consultarea publicului și 
posibilitatea de a exercita căi de atac în justiție trebuie incluse în condițiile necesare pentru a 
putea scuti proiectele adoptate în detaliu printr-un act național specific de evaluarea 
impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva EIA.
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se introduce următorul alineat (4a):
„(4a) Statele membre desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente 
astfel încât să le asigure deplina 
independență în exercitarea atribuțiilor 
încredințate acestora în conformitate cu 
prezenta directivă. În special, autoritatea 
sau autoritățile competente sunt 
desemnate astfel încât să fie evitată orice 
relație de dependență, legătură sau 
subordonare între ele sau componentele 
lor și inițiator. O autoritate competentă nu 
își poate exercita atribuțiile care i-au fost 
încredințate în conformitate cu prezenta 
directivă în legătură cu un proiect al cărei 
inițiator este ea însăși.

Or. it

Justificare

Experiența dobândită în unele state membre a demonstrat că este necesară introducerea de 
norme precise pentru a stopa fenomenul grav al conflictului de interese, astfel încât să se 
garanteze atingerea efectivă a obiectivului procedurii evaluării impactului asupra mediului. 
Autoritățile competente însărcinate cu efectuarea evaluării nu pot în niciun caz să coincidă 
cu inițiatorul proiectului și nici să se afle într-o poziție de dependență sau subordonare față 
de inițiator.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

competentă coordonează diversele evaluări 
individuale prevăzute de legislația în cauză 
a Uniunii și realizate de diferite autorități, 
fără a aduce atingere eventualelor dispoziții 
contrare prevăzute de alte acte legislative 
relevante ale Uniunii. 

Or. it

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia cooperează cu statele membre și 
le oferă sprijinul necesar pentru definirea
și punerea în aplicare a procedurilor 
coordonate sau comune menționate în 
prezentul articol.

Or. it

Justificare

Comisia ar trebui să ofere tot sprijinul necesar pentru o organizare eficace a procedurilor 
coordonate și comune de către statele membre.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Justificare

Conform Convenției de la Aarhus, amendamentul introduce consultarea publicului interesat 
ca primă condiție care trebuie respectată de statele membre în cazul în care decid să 
scutească, total sau parțial, un proiect specific de dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

identifică, descrie în mod detaliat și 
evaluează într-o manieră corespunzătoare, 
în funcție de fiecare caz și în conformitate 
cu articolele 4 - 11, efectele semnificative 
directe și indirecte ale unui proiect, 
analizat în totalitatea sa, asupra 
următorilor factori: 

Or. it

Justificare

Cerința explicită de a descrie un proiect și efectele sale în totalitatea lor și în mod detaliat 
este introdusă în mai multe părți ale textului pentru a evita unul dintre „trucurile” cele mai 
folosite de inițiatorii proiectelor cu scopul de a eluda procedura corectă de evaluare a 
impactului: fragmentarea lucrărilor în loturi pentru a diminua sau a reduce impacturile 
identificate asupra mediului.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Experiența a demonstrat că nu este suficient ca evaluarea impactului să identifice efectele 
semnificative ale unui proiect asupra solului și a apelor pentru a proteja eficient pânza 
freatică de adâncime în cazul unei eventuale contaminări. Prin urmare, se propune 
completarea textului prin includerea explicită a subsolului printre factorii de mediu care 
trebuie analizați în cadrul evaluării.

Amendamentul 22

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

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

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

Or. it

Justificare

Conform Convenției de la Aarhus, autoritățile competente trebuie să garanteze transparența 
procesului decizional. Așadar, publicul și autoritățile locale interesate trebuie implicate de la 
început, din faza preliminară a procedurii de verificare prealabilă. 

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se pune la dispoziția publicului. Nu privește versiunea în limba română.

Or. it

Justificare

Amendament lingvistic la versiunea în limba italiană - nu privește versiunea în limba română.   

Amendamentul 24

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

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

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

Or. it

Justificare

Trebuie garantată securitatea juridică a termenelor: prin urmare, decizia de a prelungi 
termenul cu trei luni trebuie să fie posibilă numai în cazuri excepționale și trebuie 
comunicată oficial, în scris, garantând transparența procedurii în conformitate cu Convenția 
de la Aarhus.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu. Raportul de mediu se 
bazează pe elementele stabilite în temeiul 
alineatului (2) din prezentul articol și 
include informații care pot fi solicitate în 
mod rezonabil în scopul luării unor decizii 

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

în cunoștință de cauză privind impacturile 
proiectului propus asupra mediului, ținând 
seama de actualele cunoștințe și metode de 
evaluare, de caracteristicile, capacitatea 
tehnică și amplasarea proiectului, de 
caracteristicile impactului potențial și de 
alternativele la proiectul propus. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

Or. it

Justificare

Eliminarea propusă a textului ar putea avea efectul excluderii obligației de includere în 
raportul de mediu a alternativelor la proiectul propus, din simplul motiv, susținut de inițiator, 
potrivit căruia evaluarea alternativelor trebuia realizată în faza de planificare. Astfel, ar 
exista riscul eludării acestei faze foarte importante a procedurii, așa cum a recunoscut 
Comisia în raportul său din 23 iulie 2009 privind aplicarea și eficacitatea Directivei EIA 
(COM(2009)378, secțiunea 3.2.2).

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de alternative, inclusiv evaluarea 
efectelor nerealizării proiectului (scenariu 
de bază), permit desfășurarea unei 
evaluări comparative a diferitelor soluții 
propuse pentru a face posibilă alegerea 
celei mai sustenabile alternative și cu 
impactul cel mai redus asupra mediului.

Or. it
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Justificare

Este necesar să se precizeze în partea dispozitivă că obiectivul evaluării posibilelor 
alternative rezonabile la proiectul propus este de a permite o alegere comparativă a celei mai 
sustenabile alternative și cu impactul cel mai redus asupra mediului (așa cum se arată în mod 
corect în anexa IV punctul 2). Formularea propusă clarifică faptul că evaluarea acestor 
alternative trebuie să o includă și pe cea a „scenariului de bază” sau a „opțiunii zero”, 
adică nerealizarea proiectului.

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Nu privește versiunea în limba română.

Or. it

Justificare

Amendament lingvistic la versiunea în limba italiană - nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic, menționați la 

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

din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i 
se pot adresa cereri de informații 
suplimentare numai dacă acestea sunt 
justificate de circumstanțe noi și sunt 
explicate în mod corespunzător de 
autoritatea competentă. 

Or. it

Justificare

Introducerea obligatorie a unui sistem de acreditare pentru experții competenți din punct de 
vedere tehnic ar pune statele membre și operatorii economici, care dispun deja de competențe 
interne valide, în fața unor dificultăți importante.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Pentru a asigura calitatea raportului de mediu, având în vedere și eliminarea sistemului de 
acreditare, este oportun ca fie elaborarea, fie verificarea raportului să fie realizată de experți 
competenți din punct de vedere tehnic.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

raportul de mediu este verificat de experți 
competenți din punct de vedere tehnic 
și/sau de comitete de experți naționali. 

Or. it

Amendamentul 31

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. it

Amendamentul 32

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 competenți din 
punct de vedere tehnic (de exemplu, 
calificările și experiența necesare, 
atribuirea misiunilor de evaluare) sunt 
stabilite de statele membre. În orice caz, 
experții competenți din punct de vedere 
tehnic și comitetele de experți naționali 
trebuie să ofere garanții adecvate de 
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competență și imparțialitate la verificarea 
rapoartelor de mediu sau a altor 
informații privind mediul în conformitate 
cu prezenta directivă, asigurând o 
evaluare obiectivă și independentă din 
punct de vedere științific, fără interferențe 
sau influențe din partea autorității 
competente, a inițiatorului sau a 
autorităților naționale.

Or. it

Justificare

Independența absolută a experților însărcinați de autoritățile competente cu verificarea 
informațiilor cuprinse în raportul de mediu este o cerință fundamentală pentru garantarea 
unor evaluări de calitate ale impactului asupra mediului. O astfel de verificare trebuie să fie 
obiectivă din punct de vedere științific și nu trebuie să fie supusă vreunei interferențe sau 
influențe.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2), partea introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Publicul este informat prin anunțuri 
publice și 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 menționate la articolul 2 
alineatul (2) și de îndată ce informațiile 
pot fi furnizate în limite rezonabile:”

Or. it

Justificare

Amendamentul propus modifică formularea „fie...fie” cu „și” pentru ca informarea 
publicului să fie realizată fie prin anunțuri publice, fie prin mijloace de comunicare 
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electronice, la care are acces publicul larg, dar nu neapărat orice persoană care ar putea fi 
interesată.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – litera -aa (nouă)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (2), litera (f) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(f) o precizare a orelor și a locurilor în 
care pot fi obținute informațiile în cauză
și a mijloacelor prin care vor fi oferite 
acestea, garantând publicului interesat 
posibilitatea de a obține informații și în 
locuri apropiate de zona în care se 
realizează proiectul, în afara birourilor 
prevăzute în acest sens de autoritatea 
competentă;”

Or. it

Justificare

Adăugarea ultimei fraze este oportună pentru a stabili măsuri care să permită un acces 
efectiv, nu numai teoretic, al publicului interesat la informațiile privind mediul. Așa cum 
sugera Comisia în raportul său din 23 iulie 2009 privind aplicarea și eficacitatea Directivei 
EIA (COM(2009)378, secțiunea 3.3), amendamentul vizează înlăturarea unui obstacol 
frecvent în calea participării efective a publicului.

Amendamentul 35

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 

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile 
adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt
luate în considerare și evaluate în mod 
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aprobare a dezvoltării. În acest scop, 
decizia de acordare a aprobării de 
dezvoltare trebuie să conțină următoarele
informații:

amănunțit în cadrul procedurii de 
autorizare. În acest scop, decizia de 
acordare a aprobării de dezvoltare trebuie 
să conțină următoarele informații: 

Or. it

Amendamentul 36

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;

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

Or. it

Justificare

Formularea propusă pare mai adecvată pentru a defini contribuția participării publicului.

Amendamentul 37

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 
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 

(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 
respingerii autorizării proiectului sau a
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. it

Justificare

Amendamentul clarifică posibilitatea concretă de care dispune autoritatea competentă de a 
nu autoriza un proiect, în cazul în care procedura de evaluare a stabilit că acesta va avea 
efecte negative semnificative asupra mediului. Formularea actuală ar putea susține 
interpretări care ar putea afecta rolul EIA, care este de a garanta sustenabilitatea  
proiectelor autorizate din punctul de vedere al mediului. 

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-o eventuală fază de revizuire a 
raportului de mediu trebuie oricum 
garantată informarea publicului în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 

Or. it

Justificare

Raportul de mediu stă la baza deciziei finale luate de autoritatea competentă cu privire la 
autorizarea sau respingerea unui proiect. Conform Convenției de la Aarhus, publicul 
interesat trebuie să fie informat în privința unei eventuale revizuiri.

Amendamentul 39

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 se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului în fazele de 
realizare și gestionare, pentru a evalua 
implementarea și eficacitatea preconizată a 
măsurilor de atenuare și compensatorii, 
precum și pentru a identifica eventualele 
efecte negative neprevăzute. 

Or. it

Justificare

În cazul în care autoritatea competentă decide să autorizeze proiecte care au efecte negative 
semnificative asupra mediului, monitorizarea acestora trebuie să cuprindă toate fazele 
proiectului, inclusiv fazele de realizare și de gestionare.

Amendamentul 40

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 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.

Or. it

Justificare

Publicul interesat trebuie informat și cu privire la rezultatele monitorizării efectuate în cazul 
în care autoritatea competentă decide să autorizeze proiecte care au efecte negative 
semnificative asupra mediului.
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Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care rezultatele monitorizării 
indică prezența unor efecte negative 
neprevăzute, inițiatorul proiectului este 
obligat să întreprindă acțiuni corective 
prin măsuri ulterioare de atenuare și/sau 
de compensare pentru a remedia aceste 
efecte. Măsurile propuse de inițiatorul 
proiectului pentru realizarea acestor 
acțiuni corective sunt puse la dispoziția 
publicului și aprobate de autoritatea 
competentă care asigură respectarea lor. 

Or. it

Justificare

Introducerea monitorizării în noua directivă EIA este foarte importantă. Pentru a evita ca o 
astfel de acțiune de control ex-post să nu fie un obiectiv în sine, trebuie mers mai departe și 
stabilit că, în cazul în care măsurile de atenuare și compensare prevăzute sunt ineficiente, 
inițiatorul trebuie să-și asume acțiunile corective ulterioare pentru a remedia eventualele 
efecte negative neprevăzute de proiectul autorizat. 

Amendamentul 42

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 

În funcție de natura, complexitatea, 
amplasarea și anvergura proiectului propus, 
autoritatea competentă poate prelungi în 
mod excepțional termenul respectiv cu 
încă 3 luni; în acest caz, autoritatea 
competentă informează în scris inițiatorul 
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prelungirii și la data la care preconizează 
că își va lua decizia.

proiectului cu privire la motivele 
prelungirii și la data la care preconizează 
că își va lua decizia. 

Or. it

Justificare

Stabilirea clară a termenelor este importantă pentru a asigura securitate juridică tuturor 
actorilor procedurii. Prin urmare, este important să se precizeze că eventuala prelungire cu 
trei luni a termenului pot fi acordate numai în cazuri excepționale, în care caracterul, 
complexitatea, amplasamentul și dimensiunile proiectului justifică decizia, și că motivele 
prelungirii trebuie să fie comunicate în mod oficial și transparent.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a). Dacă în termen de cinci ani de la 
evaluarea impactului asupra mediului un 
proiect nu este realizat, informațiile 
cuprinse în respectiva evaluare a 
impactului asupra mediului trebuie 
actualizate.

Or. it

Justificare

Calitatea evaluării impactului asupra mediului se bazează pe fiabilitatea datelor colectate în 
cursul procedurii. Așa cum sugera Comisia în raportul său din 23 iulie 2009 privind 
aplicarea și eficacitatea Directivei EIA (COM(2009)378, secțiunea 3.2.2), noul alineat 
propune stabilirea unei durate maxime a validității datelor colectate în cursul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului.

Amendamentul 44

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

(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.

(3) Statele membre pot, de asemenea, să 
decidă să pună la dispoziția publicului 
informațiile menționate la alineatul (1), 
înaintea adoptării unei decizii cu privire 
la acordarea sau respingerea autorizării, 
după ce autoritatea competentă își 
finalizează evaluarea impactului 
proiectului asupra mediului.

Or. it

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că statele membre au posibilitatea, dacă doresc, să facă 
publice informațiile privind evaluarea impactului asupra mediului înainte să fie adoptată 
decizia referitoare la autorizarea proiectului.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. la articolul 10, primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Dispozițiile prezentei directive nu aduc 
atingere obligației autorităților 
competente de a respecta limitele impuse 
de actele cu putere de lege și de actele 
administrative de drept intern și de 
practicile legale acceptate cu privire la 
secretul industrial și comercial, inclusiv 
la proprietatea intelectuală și la 
protecția interesului public, cu condiția 
să fie în conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2003/4/CE.”

Or. it
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Justificare

Este necesară coordonarea dispozițiilor prezentei directive cu privire la accesul la 
informațiile referitoare la evaluarea impactului asupra mediului cu dispozițiile Directivei 
2003/4/CE în ceea ce privește accesul publicului la informațiile despre mediu, participarea 
publicului la procesul decizional și accesul la justiție în domeniul mediului.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. se introduce următorul articol 10a:
„Articolul 10a

Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor de drept intern adoptate în 
temeiul prezentei directive și adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
acestea sunt aplicate. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, 
proporționale și disuasive.”

Or. it

Justificare

Pe baza experienței, pentru a garanta o aplicare eficientă și armonizată a directivei, este 
necesar ca legislația statelor membre să prevadă sancțiuni eficiente și disuasive în cazul 
încălcării dispozițiilor de drept intern, în special în ceea ce privește conflictele de interese și 
corupția.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
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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.

conforma prezentei directive până cel 
târziu la [a se introduce data de către 
OPOCE: 24 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. it

Justificare

Având în vedere complexitatea dispozițiilor cuprinse în prezenta directivă, este necesar să fie 
prevăzută o perioadă de timp adecvată, de doi ani.

Amendamentul 48

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 [a se introduce data de către 
OPOCE: 24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive] și în cazul 
cărora nu a fost finalizat și furnizat 
autorităților competente raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) din Directiva 2011/92/UE 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. it

Justificare

Pentru a asigura securitatea juridică și a evita impunerea unei poveri excesive operatorilor, 
dacă o procedură de evaluare a impactului asupra mediului este deja într-o fază avansată, 
raportul de mediu fiind deja depus, este oportună finalizarea procedurii în conformitate cu 
reglementările în vigoare, fără a trebui să fie reluată de la început, conform noilor reguli.
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Amendamentul 49

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. la anexa I, titlul se înlocuiește cu 
următorul text:
„PROIECTE MENȚIONATE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) 
(PROIECTE CARE FAC OBIECTUL 
EVALUĂRII OBLIGATORII A 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)”

Or. it

Justificare

Pentru a ușura lectura și a permite înțelegerea imediată a textului, se propune clarificarea, 
lângă articolele menționate, a obiectului anexei.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctele 14 a și 14 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. la anexa I, se introduc următoarele 
puncte 14a și 14b:
„14a. Explorarea, evaluarea și extragerea 
țițeiurilor și/sau a gazelor naturale 
blocate în straturile de șist care conține 
gaz sau în alte formațiuni geologice 
sedimentare cu permeabilitate și 
porozitate egală sau mai scăzută, 
indiferent de cantitatea extrasă.
14b. Explorarea și extragerea gazelor 
naturale din zăcămintele de cărbune, 
indiferent de cantitatea extrasă.”
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Or. it

Justificare

Directiva actuală nu ținea seama de nivelurile de producție zilnică a hidrocarburilor 
neconvenționale, astfel încât, în ciuda impactului lor asupra mediului, proiectele referitoare 
la aceste hidrocarburi nu fac obiectul unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului. 
În temeiul principiului precauției, astfel cum a solicitat Parlamentului European în rezoluția 
sa din 21 noiembrie 2012, se propune introducerea hidrocarburilor neconvenționale (gazele 
și uleiul de șist și gazele din formațiuni compacte, la punctul 1 și gazul de cărbune, la punctul 
2) în anexa I, pentru ca proiectele respective să fie supuse în mod sistematic evaluării 
impactului asupra mediului.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Anexă – punctul 12 c (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. titlul anexei II se înlocuiește cu 
următorul text:
„PROIECTE MENȚIONATE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) 
(PROIECTE CARE FAC OBIECTUL 
EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA 
MEDIULUI LA DECIZIA STATELOR 
MEMBRE)”

Or. it

Justificare

Pentru a ușura lectura și a permite înțelegerea imediată a textului, se propune clarificarea, 
lângă articolele menționate, a obiectului anexei.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Anexă – punctul 13
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II.A – INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 
ALINEATUL (3)

ANEXA II.A – INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 
ALINEATUL (3) (INFORMAȚII 
FURNIZATE DE INIȚIATOR CU 
PRIVIRE LA PROIECTELE 
ENUMERATE ÎN ANEXA II)

Or. it

Justificare

Pentru a ușura lectura și a permite înțelegerea imediată a textului, se propune clarificarea, 
lângă articolele menționate, a obiectului anexei.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Anexă – punctul 13
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O descriere a efectelor semnificative 
probabile asupra mediului ale proiectul 
propus și care rezultă din:

3. O descriere a efectelor semnificative 
probabile asupra mediului ale proiectul 
propus, având în vedere în special: 

Or. it

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Anexă – punctul 13
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) riscurile la adresa sănătății populației 
în cauză; 

Or. it
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Justificare

Este oportună introducerea informațiilor pe care inițiatorul este obligat să le furnizeze pentru 
procedura de verificare prealabilă în vederea includerii efectelor asupra sănătății umane. 
Același criteriu a fost introdus de Comisie în anexa III, în legătură cu criteriile de selecție de 
care trebuie să țină cont autoritatea competentă pentru a decide dacă proiectele enumerate în 
anexa II trebuie supuse evaluării impactului asupra mediului.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Anexă – punctul 13
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) efectele asupra peisajului și a 
patrimoniului cultural; 

Or. it

Justificare

Este oportună introducerea informațiilor pe care inițiatorul este obligat să le furnizeze pentru 
procedura de verificare prealabilă în vederea includerii efectelor asupra peisajului și a 
patrimoniului cultural. Aceleași criterii au fost introduse de Comisie în anexa III, în legătură 
cu criteriile de selecție de care trebuie să țină cont autoritatea competentă pentru a decide 
dacă proiectele enumerate în anexa II trebuie supuse evaluării impactului asupra mediului.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Anexă – punctul 13
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Un rezumat al principalelor 
alternative studiate de către inițiatorul
proiectului și o prezentare a principalelor 
motive care susțin alegerea lui, luând în 
considerare efectele asupra mediului. 

Or. it
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Justificare

Descrierea, fie și sumară, a principalelor alternative studiate de către inițiatorul proiectului 
ar trebui furnizat și în partea preliminară a studiului care caracterizează faza de verificare 
prealabilă a evaluării, pentru a furniza autorității competente informațiile complete cu 
privire la proiectul examinat. 

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Anexă – punctul 14
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA III – CRITERII DE SELECȚIE 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 
ALINEATUL (4) 

ANEXA III – CRITERII DE SELECȚIE 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 
ALINEATUL (4) (CRITERII PENTRU A 
DECIDE DACĂ PROIECTELE 
ENUMERATE ÎN ANEXA II TREBUIE 
SĂ FACĂ OBIECTUL EVALUĂRII 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI) 

Or. it

Justificare

Pentru a ușura lectura și a permite înțelegerea imediată a textului, se propune clarificarea, 
lângă articolele menționate, a obiectului anexei.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Anexă – punctul 14
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – subpunctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) zone clasificate sau protejate de 
legislația internă a statelor membre; zone 
Natura 2000 desemnate de statele membre 
în conformitate cu 
Directiva 2009/147/CEE a Parlamentului 
European și a Consiliului și cu
Directiva 92/43/CEE a Consiliului, zone 

(v) zone clasificate, supuse unor restricții
sau protejate de legislația internă a statelor 
membre; zone Natura 2000 desemnate de 
statele membre în conformitate cu 
Directiva 2009/147/CEE a Parlamentului 
European și a Consiliului și cu Directiva 
92/43/CEE a Consiliului, zone protejate de 
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protejate de convenții internaționale; convenții internaționale;

Or. it

Justificare

Amendamentul urmărește să clarifice faptul că zonele în care trebuie evaluată cu o atenție 
deosebită amplasarea proiectelor, având în vedere procedura de verificare prealabilă, includ 
și zonele „supuse unor restricții”, adică cele care fac obiectul unor obligații de mediu în 
legislația națională, care pot fi legate de peisaj, dar și de hidrologie.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Anexă – punctul 14
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IV– INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 
ALINEATUL (1)

ANEXA IV– INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 
ALINEATUL (1) (INFORMAȚII PE 
CARE INIȚIATORUL PROIECTULUI 
ESTE OBLIGAT SĂ LE FURNIZEZE ÎN 
RAPORTUL DE MEDIU)

Or. it

Justificare

Pentru a ușura lectura și a permite înțelegerea imediată a textului, se propune clarificarea, 
lângă articolele menționate, a obiectului anexei.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Anexă – punctul 14
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, 
în special:

1. Descrierea proiectului, analizat în 
totalitatea sa, care să cuprindă, în special:
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Or. it

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Anexă – punctul 14
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. O evaluare a riscurilor de dezastre 
naturale și antropice, precum și a riscurilor 
de accidente la care proiectul ar putea fi 
vulnerabil și, dacă este cazul, o descriere a 
măsurilor avute în vedere pentru prevenirea 
acestor riscuri, precum și măsuri privind 
gradul de pregătire și de reacție în situații 
de urgență (de exemplu, măsuri prevăzute 
de Directiva 96/82/CE, astfel cum a fost 
modificată).

8. O evaluare a riscurilor de dezastre 
naturale și antropice, precum și a riscurilor 
de accidente la care proiectul ar putea fi 
vulnerabil și, dacă este cazul, o descriere a 
măsurilor avute în vedere pentru prevenirea 
acestor riscuri, precum și măsuri privind 
gradul de pregătire și de reacție în situații 
de urgență (de exemplu, măsuri prevăzute 
de Directiva 2012/18/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente 
majore care implică substanțe 
periculoase, de modificare și ulterior de 
abrogare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului1).

___________________
1 JO L 197, 24.7.2012, p. 1.

Or. it

Justificare

Se introduce referirea actualizată a Directivei Seveso III.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În aparență modestă, Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului (Directiva EIA) este, de fapt, „bijuteria coroanei” politicii 
de mediu a Uniunii Europene. Aproximativ 200 de tipuri de proiecte intră sub incidența 
domeniului său de aplicare, de la construcția de poduri, porturi, autostrăzi și depozite de 
deșeuri până la creșterea intensivă a porcinelor și a păsărilor1.

Directiva EIA stabilește principiul simplu, dar fundamental al „deciziei în cunoștință de 
cauză”: înainte de a autoriza realizarea unui proiect public sau privat care poate avea un 
impact asupra mediului, autoritățile competente ale statelor membre au obligația juridică de a 
strânge informațiile necesare pentru efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului.

Directiva 2011/92/UE aflată în vigoare, chiar dacă are, în principal, un caracter procedural, 
urmărește să asigure sustenabilitatea din punctul de vedere al mediului a proiectelor care intră 
sub incidența domeniului său de aplicare. Aceste proiecte se împart în două categorii: cele 
care, datorită caracteristicilor lor specifice, sunt supuse în mod obligatoriu EIA (anexa I) și
cele care trebuie verificate pentru a se stabili dacă sunt supuse EIA (procedura de verificare -
anexa II).

În cei 28 de ani de aplicare, acest act legislativ a înregistrat un relativ succes în ceea ce 
privește armonizarea principiilor privind evaluarea impactului asupra mediului la nivel 
european, dar a suferit numai 3 modificări marginale2, în timp ce contextul politic, juridic și 
tehnic a evoluat în mod semnificativ. În plus, au fost identificate unele neajunsuri care au 
provocat un număr important de litigii juridice la nivel național sau înaintea Curții de Justiție 
a Uniunii Europene. În sfârșit, în ultimii ani, Curtea a clarificat interpretarea unor dispoziții, 
de exemplu, precizând că demolările trebuie să intre în elaborarea proiectului (Cauza C-
50/09).

Pentru a remedia problemele întâlnite și pentru a alinia textul directivei la noile priorități 
politice ale Uniunii, printre care strategia de protejare a solului, Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere energetic și Strategia Europa 2020, Comisia a elaborat 
prezenta propunere de revizuire a Directivei EIA.

În conformitate cu prioritățile Uniunii, propunerea introduce biodiversitatea, utilizarea 
resurselor naturale, schimbările climatice și riscurile de dezastre naturale și antropice printre 
factorii care trebuie analizați în evaluările impactului asupra mediului. În plus, propunerea 
solicită ca proiectele să fie analizate avându-se în vedere efectul de cumulare cu alte proiecte 
sau activități pentru a evita practica nocivă a fragmentării lucrărilor în loturi cu scopul de a 
reduce impacturile identificate asupra mediului.

În ceea ce privește procedura de verificare, propunerea urmărește să garanteze că numai 
proiectele care au un impact semnificativ asupra mediului sunt supuse EIA, pe baza 
                                               
1 Potrivit evaluării impactului asupra mediului a Comisiei, în Uniune s-ar realiza anual între 15 000 și 26 000 de 
EIA, între 27 000 și 33 800 de proceduri de verificare și între 1 370 și 3 380 de verificări pozitive.
2 Directiva inițială 85/337/CEE a fost modificată prin directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE și 
codificată prin Directiva 2011/92/UE.
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informațiilor specifice furnizate de inițiatorul proiectului autorității competente (anexa II.A). 
De asemenea, Comisia propune lărgirea listei criteriilor de selecție pe care se bazează decizia 
de verificare și stabilirea termenului pentru adoptarea deciziei la 3 luni (care poate fi prelungit 
cu 3 luni). 

În privința calității informațiilor, Comisia propune ca autoritățile competente să stabilească, 
purtând consultări cu inițiatorul proiectului, domeniul de aplicare și nivelul detaliilor 
informațiilor care urmează să fie introduse în raportul de mediu (faza de delimitare a 
domeniului de aplicare). În plus, se introduce evaluarea obligatorie a alternativelor rezonabile 
la proiect și obligația monitorizării post-EIA în cazul în care un proiect prezintă efecte 
negative semnificative asupra mediului. 

Cu privire la simplificarea administrativă, Comisia propune, în vederea stabilirii unor termene 
clare în toate fazele EIA, să se prevadă termenele minime și maxime pentru consultarea 
publică și pentru decizia finală și să se introducă în statele membre „un ghișeu unic EIA” 
pentru a coordona procedura cu alte evaluări privind mediul prevăzute în alte acte legislative, 
cum ar fi Directiva privind emisiile industriale, Directiva-cadru privind apa sau Directiva 
privind habitatele.

Raportorul are convingerea că trebuie promovat un model de dezvoltare cu adevărat 
sustenabil în întreaga Uniune și susține pe deplin și ferm propunerea Comisiei. Prin urmare, 
modificările propuse vizează în principal consolidarea propunerii, incluzând anumite măsuri 
pentru a o face mai eficientă, mai ușor de transpus în legislația națională și mai eficace în 
vederea atingerii obiectivelor de protejare a mediului. Principalele puncte abordate de 
amendamentele propuse sunt sintetizate în continuare. 

Implicarea publicului

Conform Convenției de la Aarhus, se dorește consolidarea rolului publicului interesat în toate 
fazele procedurii. O bună guvernanță necesită un dialog între părțile interesate și o procedură 
clară și transparentă care să favorizeze sensibilizarea la timp a publicului interesat în privința 
eventualei realizări a unui proiect important, având potențialul de a consolida sprijinul față de 
deciziile adoptate și de a reduce numărul și costurile litigiilor juridice întâlnite sistematic în 
statele membre atunci când proiectele nu se bucură de sprijinul efectiv.

Conflictul de interese

Credibilitatea întregii proceduri EIA este zădărnicită dacă nu se prevăd în mod clar norme 
pentru eliminarea gravului fenomen al conflictelor de interese. Raportorul a putut constata 
personal că, în unele cazuri, în ciuda separării oficiale dintre autoritatea competentă și 
inițiatorul proiectului, în special atunci când acesta din urmă este o entitate publică, există 
adeseori relații inadecvate între cei doi actori, care afectează obiectivitatea evaluării. Prin 
urmare, trebuie asigurată independența absolută a autorității competente față de inițiatorul 
proiectului.

Acțiuni corective

Raportorul aprobă pe deplin propunerea Comisiei privind monitorizarea ex-post a proiectelor 
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care au efecte negative semnificative asupra mediului, dar consideră că aceasta trebuie 
completată de obligația inițiatorului de a întreprinde acțiuni corective adecvate în cazul în care 
monitorizarea arată că măsurile de atenuare și compensare prevăzute pentru un proiect 
autorizat sunt ineficiente. 

Elaborarea și verificarea rapoartelor de mediu

Raportorul consideră, în special, că este fundamental să se garanteze că raportul de mediu este 
verificat de experți total independenți și având competența tehnică adecvată în domeniul 
mediului. În ceea ce privește sistemul de acreditare a experților propus de Comisie, chiar dacă 
este de acord cu obiectivul garantării nivelului calitativ al controalelor, consideră că un astfel 
de sistem ar fi foarte dificil de pus în aplicare de către statele membre și, așadar, propune 
eliminarea lui. 

Securitatea juridică

Pentru a garanta necesara securitate juridică, raportorul propune să fie introdusă o definiție 
clară a biodiversității, pe baza Convenției ONU privind diversitatea biologică, precizând că ea 
cuprinde toate speciile de floră și faună și să se menționeze că derogările de la termenele 
prevăzute pot fi acordate numai în cazuri excepționale. În privința intrării în vigoare a noilor 
reguli pentru EIA, consideră că, dacă procedura este deja într-o fază avansată (raportul de 
mediu fiind deja depus), ar trebui să se garanteze că ea poate fi finalizată în conformitate cu 
actele normative în vigoare în prezent.

Gazele de șist

În temeiul principiului precauției și astfel cum a solicitat Parlamentului European în rezoluția 
sa din 21 noiembrie 2012 referitoare la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a 
uleiului de șist asupra mediului, raportorul consideră că este necesară includerea în anexa I a 
directivei așa-numitele „hidrocarburi neconvenționale”, astfel încât proiectele de explorare și 
extragere a lor să fie supuse în mod sistematic evaluării impactului asupra mediului. Pragurile 
de producție prevăzute în directiva în vigoare nu țin seama de nivelurile de producție zilnică 
de gaz și petrol de șist, astfel că proiectele respective nu sunt supuse EIA obligatorie.

* * *
Realizarea unei veritabile „economii ecologice” înseamnă și garantarea sustenabilității 
proiectelor realizate pe teritoriul nostru, precum și proiectarea și realizarea lor în funcție de 
impactul asupra utilizării eficiente a resurselor, a schimbărilor climatice și a pierderii 
biodiversității, în special în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură. 

Adoptarea cât mai rapidă a noii Directive EIA înseamnă trecerea de la cuvinte la fapte și 
dotarea Uniunii cu un instrument operațional fundamental pentru a face față provocărilor 
globale ale secolului XXI.
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* * *
Raportorul salută sugestiile raportorilor alternativi și ale colegilor din Parlamentul European. 
Raportorul și colaboratorii săi au primit poziții din partea următoarelor entități: AK EUROPA, 
WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, 
EURELECTRIC, NEEIP; de asemenea, raportorul a avut o serie de întâlniri cu reprezentanții 
guvernelor lituanian și olandez, cu raportorii Comitetului Regiunilor și ai Comitetului 
Economic și Social European, precum și cu reprezentanții unor organizații, printre care 
Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, 
Eurochambres, IMA-Europe, TERNA. Raportorul le mulțumește, în mod deosebit, dlor 
Matteo Ceruti și Stefano Lenzi de la WWF Italia și dlui Marco Stevanin. Raportorul este 
singurul responsabil pentru propunerile pe care a decis să le includă în proiectul său de raport.


