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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru petiții a primit de-a lungul anilor un număr foarte mare de petiții care se referă 
la punctele slabe și la discrepanțele larg răspândite legate de aplicarea Directivei EIA 
existente. Multe dintre aceste petiții au fost introduse de Comisie în cadrul procedurilor sale 
de încălcare a dreptului UE, inițiate împotriva statelor membre care nu au respectat 
dispozițiile existente. Prin urmare, Comisia pentru petiții salută oportunitatea de a introduce 
reclamațiile numeroase primite și evaluate ca fiind utile, folosindu-le ca bază pentru 
activitatea sa desfășurată în vederea elaborării unei directive mai clare și mai eficiente în 
viitor. 

Timp de mulți ani, Directiva EIA a reprezentat un instrument crucial pentru protecția 
mediului în Europa, dar ea nu este încă pusă în aplicare în mod corespunzător în toate statele 
membre și nici nu este integral aplicată la toate proiectele locale. Există multe domenii unde 
sunt necesare îmbunătățiri, în special în ceea ce privește implicarea publicului în toate etapele 
proiectului, un grad mai mare de transparență, necesitatea unei raportări independente și 
obiective, dispoziții mai clare privind protecția patrimoniului național, un mecanism clar, prin 
care să se aleagă varianta cea mai favorabilă mediului, protecție juridică cu efect suspensiv, 
precum și interzicerea clară a acțiunilor care au un impact serios asupra mediului și, cel mai 
important, stabilirea unor priorități clare în ceea ce privește imperativele de mediu.

Este, într-adevăr, prea des cazul ca interesele financiare puternice implicate în marile proiecte 
de infrastructură să influențeze în mod necorespunzător deciziile politice la nivel local, 
regional și național, în detrimentul mediului. În acest context, consolidarea Directivei EIA 
este esențială pentru a garanta cetățenilor europeni că drepturile le sunt pe deplin respectate și 
că Uniunea Europeană este capabilă să își îndeplinească angajamentele, conform așteptărilor 
cetățenilor, în ceea ce privește protejarea biodiversității și prevenirea apariției bruște a 
schimbărilor dramatice ale climei, precum și să asigure un echilibru mai bun între 
îmbunătățirea infrastructurii și nevoile naturii. Directiva EIA are o legătură firească cu alte 
directive, în special cu directiva privind păsările și habitatul, precum și cu directivele privind 
gestionarea deșeurilor. Anexele trebuie reevaluate complet, mai ales în ceea ce privește 
prioritățile din acest domeniu.

Raportorul pentru aviz salută abordarea holistică a EIA care, în viitor, va include și alte 
domenii tematice înrudite, cum ar fi biodiversitatea și schimbările climatice. Din motive de 
claritate și pentru a releva unele aspecte, raportorul propune o serie de amendamente pentru 
asigurarea celui mai înalt nivel de protecție a mediului:

- eliminarea derogărilor datorate anumitor acte din legislația națională;

- publicul ar trebui să aibă dreptul să participe la procedurile de verificare prealabilă și de 
delimitare a domeniului de aplicare a evaluării;

- deciziile referitoare la procedurile de verificare prealabilă și de delimitare a domeniului de 
aplicare a evaluării ar trebui să facă obiectul unui control jurisdicțional direct și efectuat în 
timp util;

- proiectele în întregime trebuie să respecte EIA (nu doar părți ale proiectelor, cunoscute sub 
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formă de „practici de feliere”);

- utilizarea obligatorie a unor „experți independenți, acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic”, fie de către inițiatorul proiectului, fie de către autoritatea competentă;

- garanția că monitorizarea acoperă fazele de construcție și de exploatare, că ea este 
subordonată autorității competente și că rezultatele sunt făcute publice;

- inițiatorul proiectului ia măsuri corective în cazul în care monitorizarea indică existența unor 
consecințe negative neprevăzute.

O revizuire cu succes a EIA existente trebuie să țină seama de necesitatea de a garanta că 
reglementarea și evaluarea eficace a impactului de mediu și a costurilor administrative ale 
acesteia ar trebui considerate o investiție în viitorul mediului nostru înconjurător și în 
sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru petiții solicită Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2011/92/UE a armonizat 
principiile de evaluare a efectelor 
proiectelor asupra mediului prin 
introducerea de cerințe minime (în ceea ce 
privește tipul de proiecte evaluate, 
principalele obligații ale inițiatorilor, 
conținutul evaluării și participarea 
autorităților competente și a publicului) și 
contribuie la asigurarea unui nivel înalt de 
protecție a mediului și a sănătății umane.

(1) Directiva 2011/92/UE a armonizat 
principiile de evaluare a efectelor 
proiectelor asupra mediului prin 
introducerea de cerințe minime (în ceea ce 
privește tipul de proiecte evaluate, 
principalele obligații ale inițiatorilor, 
conținutul evaluării și participarea 
autorităților competente și a publicului) și 
contribuie la asigurarea unui nivel înalt de 
protecție a mediului și a sănătății umane. 
Statele membre pot adopta norme mai 
stricte pentru a proteja mediul și 
sănătatea umană.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul proiectelor cu potențiale 
efecte transfrontaliere asupra mediului, 
statele membre participante ar trebui să 
instituie un ghișeu comun, în care să fie 
reprezentate pe bază de paritate, care să 
fie responsabil pentru toate etapele 
procedurale. Pentru aprobarea finală a 
proiectului, este necesar acordul tuturor 
statelor membre în cauză.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Directiva revizuită 2011/92/UE ar 
trebui să asigure, de asemenea, 
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îmbunătățirea protecției mediului, 
creșterea eficienței resurselor și 
sprijinirea unei creșteri durabile în 
Europa. În acest scop, este necesară 
simplificarea și armonizarea procedurilor 
prevăzute.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă și 
durabilă a resurselor, protecția 
biodiversității, exploatarea terenurilor,
schimbările climatice și riscurile de 
dezastre, naturale sau provocate de om, au 
devenit mai importante în elaborarea 
politicilor. Acestea ar trebui, prin urmare, 
să constituie și elemente importante în 
procesele de evaluare și în cele decizionale
pentru orice proiect public sau privat care 
ar putea avea un impact semnificativ 
asupra mediului, în special în cazul 
proiectelor de infrastructură.

Întrucât Comisia nu a stabilit norme de 
aplicare a Directivei privind conservarea 
patrimoniului istoric și cultural, Comisia 
propune o listă de criterii și indicații, în 
vederea unei mai bune puneri în aplicare 
a directivei.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O mai bună luare în considerare a 
criteriilor de mediu în toate proiectele 
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poate avea, de asemenea, consecințe 
negative, în cazul în care acest fapt 
servește la creșterea complexității 
procedurilor în cauză și la prelungirea 
duratei necesare pentru autorizarea și 
validarea fiecărei etape.   Acest fapt poate 
crește costurile și poate chiar constitui în 
sine o amenințare pentru mediu, dacă 
durata unor proiecte de infrastructură se 
prelungește foarte mult.  

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Problemele de mediu asociate 
proiectelor de infrastructură nu trebuie să 
deturneze atenția de la faptul că orice 
proiect va avea efecte asupra mediului și 
că accentul trebuie pus pe echilibrul 
dintre valoarea proiectului și impactul 
acestuia asupra mediului.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată „Foaie de 
parcurs către o Europă eficientă din 
punctul de vedere energetic”, Comisia s-a 
angajat să includă considerente mai ample 
privind utilizarea eficientă a resurselor în 
contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE.

(5) În comunicarea sa intitulată „Foaie de 
parcurs către o Europă eficientă din 
punctul de vedere energetic”, Comisia s-a 
angajat să includă considerente mai ample 
privind utilizarea eficientă și 
sustenabilitatea resurselor în contextul 
revizuirii Directivei 2011/92/UE.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Schimbările climatice vor continua să
provoace daune mediului și să afecteze 
dezvoltarea economică. În consecință, 
reziliența ecologică, socială și economică a 
Uniunii trebuie promovată astfel încât să se 
facă față în mod eficient schimbărilor 
climatice pe întregul teritoriu al Uniunii. 
Sunt necesare măsuri de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora în numeroase sectoare 
ale legislației Uniunii.

(9) Schimbările climatice vor continua să 
reprezinte o amenințare pentru mediu și 
să afecteze previzibilitatea dezvoltării 
economice. În consecință, reziliența 
ecologică, socială și economică a Uniunii 
trebuie promovată astfel încât să se facă 
față în mod eficient schimbărilor climatice 
pe întregul teritoriu al Uniunii. Sunt 
necesare acum măsuri de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora în numeroase sectoare 
ale legislației Uniunii.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, ar trebui 
prevăzute dispoziții, pentru cazuri 
excepționale, prin care statele membre să 
fie autorizate să nu aplice directiva 
respectivă proiectelor al căror unic scop 
este soluționarea urgențelor civile, cu 
condiția ca informațiile corespunzătoare, 
care să justifice opțiunea și publicul vizat, 
să fie furnizate Comisiei în timp util, 
precum și cu condiția luării în 
considerare a tuturor celelalte alternative 
fezabile. În cazul proiectelor 
transfrontaliere, Comisia ar trebui să 
joace un rol mai proactiv și de facilitare, 
atunci când acest lucru este 
corespunzător și posibil.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Atunci când stabilesc dacă este 
probabil să se producă efecte semnificative 
asupra mediului, autoritățile competente 
trebuie să identifice cele mai relevante 
criterii care trebuie avute în vedere și să 
utilizeze eventualele informații 
suplimentare disponibile ca urmare a altor 
evaluări prevăzute în legislația Uniunii 
pentru a aplica în mod eficient procedura 
de evaluare. În această privință, este 
oportun să se specifice conținutul deciziei 
de verificare prealabilă, în special în cazul 
în care nu este necesară o evaluare de 
mediu.

(16) Atunci când stabilesc dacă este 
probabil să se producă efecte semnificative 
asupra mediului, autoritățile competente ar 
trebui să definească în mod clar și strict
cele mai relevante criterii care trebuie 
avute în vedere și să utilizeze eventualele 
informații suplimentare disponibile ca 
urmare a altor evaluări prevăzute în 
legislația Uniunii pentru a aplica în mod 
eficient și transparent procedura de 
evaluare. În această privință, este oportun 
să se specifice conținutul deciziei de 
verificare prealabilă, în special în cazul în 
care nu este necesară o evaluare de mediu.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Autoritățile competente trebuie să aibă 
obligația de a stabili domeniul de aplicare 
și nivelul de detaliu al informațiilor privind 
mediul care trebuie comunicate sub forma 
unui raport de mediu (delimitarea 
domeniului de aplicare a evaluării). Pentru 
a îmbunătăți calitatea evaluării,
simplificarea procedurilor și pentru a 
simplifica procesul decizional, este 
important să se specifice, la nivelul 
Uniunii, categoriile de informații pe baza 
cărora autoritățile competente trebuie să 
facă stabilirea respectivă.
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Amendamentul 13

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 tuturor alternativelor 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.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În scopul asigurării transparenței și 
responsabilității, autoritatea competentă 
trebuie să aibă obligația de a-și justifica 
decizia de a acorda unui proiect aprobarea 
de dezvoltare, indicând faptul că a luat în 
considerare rezultatele consultărilor 
efectuate și informațiile relevante colectate.

(20) În scopul asigurării transparenței și a 
responsabilității, autoritatea competentă ar 
trebui să aibă obligația de a-și justifica în 
mod detaliat și exhaustiv decizia de a 
acorda unui proiect aprobarea de 
dezvoltare, indicând faptul că a luat în 
considerare rezultatele consultărilor 
efectuate în rândul publicului vizat și 
toate informațiile relevante colectate. În 
cazul în care această condiție nu este 
îndeplinită în mod corespunzător, ar 
trebui să existe posibilitatea unei căi de 
atac pentru publicul vizat.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
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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 
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. În cazul în 
care monitorizarea indică existența unor 
consecințe negative neprevăzute, ar trebui 
să se prevadă măsuri corective 
corespunzătoare .

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Participarea publicului la procesul 
decizional, în conformitate cu Convenția 
de la Aarhus, dintr-o fază timpurie este 
extrem de importantă, pentru a garanta că 
organul decizional va ține seama de 
opiniile și de preocupările care pot fi 
relevante pentru respectivele decizii, 
crescând astfel gradul de responsabilizare 
și transparența procesului decizional, 
îmbunătățind calitatea intrinsecă a 
deciziilor și contribuind la creșterea 
gradului de informare a publicului cu 
privire la problemele de mediu.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Întrucât obiectivul prezentei directive, 
și anume garantarea unui nivel ridicat de 
protecție a mediului și a sănătății umane 
prin stabilirea de cerințe minime pentru 
evaluarea de mediu a proiectelor, nu poate 
fi atins într-o măsură suficientă de statele 
membre și, prin urmare, având în vedere 
domeniul de aplicare, gravitatea și natura 
transfrontalieră a problemelor de mediu 
care trebuie abordate, poate fi atins mai 
bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum 
este enunțat la respectivul articol, 
prezenta directivă nu depășește ceea ce 
este necesar în vederea atingerii acestui 
obiectiv.

(28) Întrucât obiectivul prezentei directive, 
și anume garantarea unui nivel ridicat de 
protecție a mediului, a calității vieții și 
sănătății umane prin stabilirea de cerințe 
minime pentru evaluarea de mediu a 
proiectelor, nu poate fi atins într-o măsură 
suficientă de statele membre și, prin 
urmare, având în vedere domeniul de 
aplicare, gravitatea și natura 
transfrontalieră a problemelor de mediu 
care trebuie abordate, poate fi atins mai 
bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. 

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- executarea lucrărilor de construcții ori a 
altor instalații sau scheme,

- executarea lucrărilor de demolare a 
construcțiilor sau a altor instalații sau 
scheme,

- alte intervenții în mediul natural și 
asupra peisajului, inclusiv cele care 
implică exploatarea resurselor minerale.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă

Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – literele fa și fb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarea 
definiție:

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarele 
definiții:

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(ga)‹‹biodiversitatea›› include toate 
speciile de floră și faună și habitatele lor 
și înseamnă varietatea organismelor vii 
din toate mediile de viață, printre care 
ecosistemele terestre, marine și alte 
ecosisteme acvatice, precum și complexele 
ecologice din care fac parte; aceasta 
cuprinde diversitatea din cadrul speciilor, 
dintre specii și diversitatea ecosistemelor.”

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(gb)‹‹acțiune corectivă›› înseamnă alte 
măsuri de atenuare și/sau compensare 
care pot fi realizate de inițiatorul 



AD\940716RO.doc 15/39 PE507.937v02-00

RO

proiectului pentru a remedia efecte 
adverse neprevăzute sau orice pierdere 
netă de biodiversitate, identificate în 
cursul punerii în aplicare a proiectului, 
care pot apărea din cauza deficiențelor 
legate de atenuarea impactului asupra 
mediului, apărute în urma construirii sau 
exploatării unor proiecte pentru care s-a 
acordat deja aprobare de dezvoltare.”

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„independent” înseamnă capabil de 
exercițiul unei evaluări obiective și 
tehnico/științifice cuprinzătoare, liber de 
orice conflict de interese, fie reale, 
percepute sau aparente, în relație cu 
autoritatea competentă, inițiatorul 
proiectului și/sau autoritățile naționale, 
regionale și locale.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – punctul 1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f d (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„simplificare” înseamnă reducerea 
formelor, crearea de proceduri comune și 
de instrumente de coordonare, în vederea 
integrării evaluărilor realizate de 
autoritățile implicate. Simplificare 
înseamnă și stabilirea de criterii comune, 
scurtarea termenelor pentru depunerea 
rapoartelor și consolidarea evaluărilor 
obiective și științifice.

Amendamentul 26

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, în cazul în 
care consideră că aplicarea acesteia ar avea 
efecte negative asupra obiectivelor 
respective, cu condiția să fi evaluat în 
mod corespunzător orice alternativă 
fezabilă și să își justifice opțiunea finală 
în fața Comisiei.”

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 2, alineatul (3) se 2. La articolul 2, alineatele (3) și (4) se 
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înlocuiește cu următorul text: înlocuiesc cu următorul text:

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(3) Proiectele, inclusiv cele cu efecte la 
nivel transfrontalier, în cazul cărora 
obligația de a efectua evaluări ale efectelor 
asupra mediului decurge simultan din 
prezenta directivă și din alte acte 
legislative ale Uniunii fac obiectul unor 
proceduri coordonate sau comune care 
îndeplinesc toate cerințele legislației 
relevante a Uniunii. Se aplică legislația 
cea mai strictă.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – literele a, b, c, ca și d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

(c) bunurile materiale, patrimoniul 
cultural și peisajul;

(c) bunurile materiale și peisajul;

(ca) situri din patrimoniul cultural, în 
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conformitate cu articolul 3 alineatul (3) al 
patrulea paragraf din TUE;

(d) interacțiunea dintre factorii menționați 
la literele (a), (b) și (c);

(d) interacțiunea dintre factorii menționați 
la literele (a), (b), (c) și (ca), precum și 
efectele cumulative și transfrontaliere ale 
acestor factori;

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (2) se modifică după cum 
urmează:
„(2) Sub rezerva articolului 2 alineatul 
(4), pentru proiectele enumerate în 
anexa II, statele membre stabilesc, în 
cadrul unei proceduri de verificare, dacă 
proiectul trebuie supus unei evaluări în 
conformitate cu articolele 5-10.
Inițiatorul proiectelor enumerate la 
Anexa II poate alege ca proiectul său să 
fie supus unei evaluări în conformitate cu 
articolele 5-10. 
Statele membre iau această decizie pe 
baza:
(a) unei analize de la caz la caz; 
sau
(b) pragurilor sau a criteriilor fixate de 
statul membru.
(2a) Pentru stabilirea pragurilor și 
criteriilor menționate la alineatul (2), 
statele membre se străduiesc să 
stabilească praguri și criterii minime 
flexibile, pentru a nu exclude niciun 
proiect public sau privat care ar putea 
avea efecte negative semnificative asupra 
mediului. Atunci când se aplică litera (b), 
trebuie să se realizeze o consultare 
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publică în vederea stabilirii pragurilor și 
criteriilor.”
Autoritatea competentă poate opta ca un 
proiect enumerat în Anexa II să nu facă 
obiectul unei evaluări în conformitate cu 
articolele 5-10 numai în cazul în care 
există certitudinea că proiectul respectiv 
nu are eventuale efecte negative 
semnificative asupra mediului.”

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(3) Pentru proiectele enumerate în anexa 
II, cu excepția proiectelor care nu 
îndeplinesc sau care depășesc un prag sau 
un criteriu relevant stabilit de statul 
membru la alineatul (2) litera (b), 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului și la impactul 
său potențial puternic negativ asupra 
mediului. Lista detaliată a informațiilor 
care trebuie furnizate este specificată în 
anexa II.A Informațiile sunt făcute 
publice înainte de stabilirea efectuată în 
conformitate cu alineatul (2).”

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 

(4) Pentru proiectele enumerate în 
anexa II, autoritatea competentă ia în 
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criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie utilizate este 
specificată în anexa III.

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

Amendamentul 33

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

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), ținând seama de
toate informațiile furnizate de inițiatorul 
proiectului în temeiul alineatului (3) și 
ținând seama, acolo unde este cazul, de 
rezultatele studiilor, ale verificărilor 
preliminare sau ale evaluărilor efectelor 
asupra mediului, care decurg din alte acte 
legislative ale Uniunii. În cazul în care 
autoritatea competentă stabilește că nu 
trebuie să se realizeze o evaluare de 
impact asupra mediului în conformitate 
cu articolele 5-10, pe motivul că proiectul 
nu îndeplinește sau nu depășește un prag 
sau un criteriu relevant stabilit de statul 
membru conform alineatului (2) litera (b), 
atunci respectiva hotărâre este făcută
publică. În caz contrar, decizia în temeiul 
alineatului (2):

Amendamentul 34

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

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

(6) Autoritatea competentă 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 cel 
mult trei luni; în acest caz, autoritatea 
competentă informează inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele care 
justifică prelungirea și la data la care 
preconizează că va lua decizia.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(1) Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul utilizează 
serviciile unui expert acreditat 
independent, conform definițiilor din 
articolul 1 alineatul (2) litera (fa), pentru 
a pregăti un raport de mediu cu ajutorul 
unui expert independent acreditat. Raportul 
de mediu se bazează pe elementele stabilite 
în temeiul alineatului (2) din prezentul 
articol și include informații care pot fi 
solicitate în mod rezonabil în scopul luării 
unor decizii în cunoștință de cauză privind 
impacturile proiectului propus asupra 
mediului, inclusiv o evaluare a impactului 
vizual, dacă este relevant, ținând seama de 
actualele cunoștințe și metode de evaluare, 
de caracteristicile, capacitatea tehnică și 
amplasarea proiectului, de caracteristicile 
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sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista 
detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

impactului potențial și de alternativele la 
proiectul propus. Lista detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate în 
raportul de mediu este specificată în anexa 
IV.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea competentă trebuie să se 
asigure că raportul a fost elaborat sau 
verificat de experți acreditați, independenți 
și competenți din punct de vedere tehnic, 
menționați la alineatul (3) din prezentul 
articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa 
cereri de informații suplimentare numai 
dacă acestea sunt justificate de 
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autoritatea competentă. circumstanțe noi. 

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – 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 poate lua, de 
asemenea, măsuri pentru a se asigura că 
raportul de mediu este pregătit de experți 
independenți.

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 

În cazul în care autoritatea competentă a 
fost asistată de experți independenți și 
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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.

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.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 independenți și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
sancțiunile de descalificare) sunt stabilite 
de statele membre în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (4).

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b – partea introductivă
2012/0297
Articolul 6 – alineatele 7 și 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (7): (b) se adaugă următoarele alineate (7) și 
(8):

Amendamentul 43

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

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.

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 cel mult 30 
de zile; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a asigura participarea 
efectivă a publicului vizat la procedurile 
decizionale, statele membre se asigură că 
publicul are întotdeauna la dispoziție 
datele de contact ale autorității sau 
autorităților care sunt responsabile pentru 
îndeplinirea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă, precum și acces rapid 
și simplu la acestea, indiferent de 
eventualele proiecte specifice aflate în 
derulare care fac obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului, precum și că 
se acordă atenția cuvenită observațiilor și 
opiniilor exprimate de public.

Amendamentul 45

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, atât din 
etapa de construcție, cât și din cea de 
exploatare, pentru a evalua implementarea 
și eficacitatea preconizată a măsurilor de 
atenuare și compensatorii, precum și pentru 
a identifica eventualele efecte negative 
semnificative neprevăzute și/sau pierderea 
netă de biodiversitate și pentru a facilita 
realizarea de acțiuni corective.

Amendamentul 46

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. 
Constatările acestei monitorizări din faza 
de construcție și de exploatare sunt 
comunicate autorității competente și sunt 
diseminate în mod activ, în conformitate 
cu Directiva 2003/4/CE. Dacă este cazul, 
pot fi utilizate măsuri de monitorizare 
existente care decurg din alte acte 
legislative ale Uniunii.

Amendamentul 47

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

Inițiatorul proiectului ia măsuri corective 
în cazul în care monitorizarea indică 
existența unor consecințe negative 
neprevăzute semnificative asupra 
mediului.  Inițiatorii proiectelor, experții 
competenți din punct de vedere tehnic 
și/sau experții naționali sunt pasibili de 
penalizări și/sau sancțiuni în cazul în care 
efectele negative semnificative asupra 
mediului sunt rezultatul neglijenței sau al 
încălcării grave a standardelor de 
acreditare.  Propunerea de acțiuni 
corective a inițiatorului proiectului este 
pusă la dispoziția publicului și este 
aprobată de autoritatea sau de autoritățile 
competente, care asigură conformitatea 
acestor acțiuni.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 cel mult trei luni; în 
acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia.

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatele 3b și 3c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă alineatul (3), cu următorul 
text:

(b) se adaugă următoarele alineate (3), (4) 
și (5):
„(4) Publicul poate contesta în instanță și 
poate cere inclusiv măsuri restrictive în 
ceea ce privește decizia privind aprobarea 
dezvoltării, prin inițierea de proceduri 
judiciare în termen de trei luni de la 
publicarea corespunzătoare a deciziei 
oficiale de către autoritatea competentă.
(5) Autoritatea sau autoritățile 
competente se asigură că proiectele cu 
aprobare de dezvoltare nu încep înainte 
de expirarea termenului-limită pentru 
contestația judiciară.”

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. După articolul 9 se adaugă următorul 
articol:
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„(9a) Statele membre se asigură că 
autoritatea sau autoritățile competente, în 
îndeplinirea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă, nu se află într-un 
conflict de interese determinat de orice 
legislație căreia i se supun.”

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:
(a) se adaugă următorul alineat (6):
„(6) Statele membre pot prevedea ca 
încălcarea normelor procedurale și 
oficiale privind legalitatea autorizării să 
fie irelevantă dacă, în lipsa erorilor de 
procedură, decizia luată ar fi fost aceeași. 
O astfel de situație se prezintă în special 
în cazul în care:
(a) dacă prezenta directivă prevede 
necesitatea participării publicului sau a 
autorităților, nu a participat nicio 
persoană sau autoritate, însă cerințele 
corespunzătoare nu au fost relevante sau 
au fost luate în considerare în cadrul 
procesului decizional;
(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.”
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(b) se adaugă următorul alineat (7):
„(7) 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.” 

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Se introduc următoarele articole 12a 
și 12b:

eliminat

„Articolul 12 a
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 12 b
(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 
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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 aflate 
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. Perioada respectivă se 
prelungește cu două luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.”

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La anexa I se introduce următorul 
punct:
4a. Exploatații miniere la zi și activități 
extractive similare în aer liber.

[Acest amendament elimină automat exploatațiile miniere la zi de la punctul (2) 
(„INDUSTRIA EXTRACTIVĂ”) litera (a) din anexa II la Directiva 2011/92/UE]
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Amendamentul 55

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, 
a părții sale subterane, în cursul fazelor de 
construcție și funcționare;

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, 
a părții sale subterane și a subsolului, în 
cursul fazelor de construcție și funcționare, 
inclusiv de demolare;

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice.

(b) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei, a aerului și 
a biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice;

(c) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei, a aerului și 
a biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice.
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Amendamentul 58

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă, precum și 
probabilitatea de producere a unor 
accidente sau dezastre și vulnerabilitatea 
proiectului la aceste riscuri;

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă rezonabilă, 
precum și probabilitatea de producere a 
unor accidente sau dezastre și 
vulnerabilitatea proiectului la aceste 
riscuri;

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 
(cantitate și calitate), aerului și 
biodiversității (calitatea și cantitatea 
populațiilor, precum și degradarea și 
fragmentarea ecosistemului);

(j) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 
(cantitate și calitate), subsolului, acolo 
unde este relevant, aerului și biodiversității 
(calitatea și cantitatea populațiilor, precum 
și degradarea și fragmentarea 
ecosistemului);
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Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) zone costiere; (ii) zone costiere și mediu marin;

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul III – alineatul 2 – litera c – punctul viii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiia) zone sau spații protejate de 
legislația națională sau regională.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul III – alineatul 2 – litera c – punctul viii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiib) zone seismice sau zone cu risc 
ridicat de catastrofe naturale.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, 
a părții sale subterane, precum și cerințele 
privind utilizarea apei și a terenurilor în 
cursul fazelor de construcție și funcționare;

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, 
a părții sale subterane, precum și cerințele 
privind utilizarea apei, a energiei și a 
terenurilor în cursul fazelor de construcție 
și funcționare și de demolare, dacă este 
cazul;

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a principalelor caracteristici 
ale proceselor de producție, de exemplu 
natura și cantitatea materialelor, resursele 
energetice și naturale utilizate (inclusiv 
apa, terenurile, solul și biodiversitatea);

(b) o descriere a principalelor caracteristici 
ale proceselor de producție, de exemplu 
natura și cantitatea materialelor, resursele 
energetice și naturale utilizate (inclusiv 
apa, aerul, terenurile, solul și 
biodiversitatea);

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, 
lumină, căldură și radiații, crearea de efecte 
nocive și eliminarea deșeurilor;

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, 
lumină, căldură și radiații, crearea de efecte 
nocive și eliminarea și valorificarea
deșeurilor;
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Amendamentul 66

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru 
patrimoniul cultural sau pentru mediu (de 
exemplu, din cauza unor accidente sau 
dezastre);

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru 
patrimoniul cultural sau pentru mediu (de 
exemplu, din cauza unor accidente sau 
dezastre naturale sau provocate de om);

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, 
provenind inclusiv din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură;

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, 
provenind inclusiv din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației
terenurilor și silvicultură, precum și 
necesarul de energie pentru proiect;

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru prevenirea, reducerea și, dacă este 
posibil, compensarea oricăror efecte 
negative semnificative asupra mediului 
menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, 
o descriere a oricăror măsuri de 
monitorizare propuse, inclusiv pregătirea 
unei analize postproiect a efectelor 

7. O descriere a măsurilor avute în vedere 
mai întâi pentru prevenirea, apoi pentru
reducerea și, dacă este posibil, în cele din 
urmă, pentru compensarea oricăror efecte 
negative semnificative asupra mediului 
menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, 
o descriere a oricăror măsuri de 
monitorizare propuse, inclusiv pregătirea 
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negative asupra mediului. Această 
descriere trebuie să explice în ce măsură 
sunt reduse sau compensate efectele 
negative semnificative și trebuie să se 
refere atât la etapa de construcție, cât și la 
cea de funcționare.

unei analize postproiect a efectelor 
negative asupra mediului. Această 
descriere trebuie să explice în ce măsură 
sunt reduse sau compensate efectele 
negative semnificative și trebuie să se 
refere atât la etapa de construcție, cât și la 
cea de funcționare.
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