
AM\936912RO.doc PE510.694v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

2012/0297(COD)

21.5.2013

AMENDAMENTELE
52 - 169

Proiect de aviz
Nikolaos Chountis
(PE507.937v01-00)

referitor 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 

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



PE510.694v02-00 2/71 AM\936912RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\936912RO.doc 3/71 PE510.694v02-00

RO

Amendamentul 52
Peter Jahr

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În numeroase cazuri, procedurile 
administrative au devenit prea complicate 
și de durată, ceea ce a generat întârzieri și 
riscuri suplimentare din punct de vedere 
al protecției mediului. În acest sens, 
simplificarea 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 să se analizeze 
caracterul adecvat al unui ghișeu unic.

Or. en

Amendamentul 53
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Considerentul 3
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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 
în aplicare la nivelul statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 54
Peter Jahr

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul proiectelor cu potențiale 
efecte transfrontaliere asupra mediului, 
statele membre participante instituie un 
ghișeu comun mixt responsabil pentru 
toate etapele procedurii. Pentru aprobarea 
finală a proiectului este necesar acordul 
tuturor statelor membre în cauză.

Or. de

Amendamentul 55
Peter Jahr

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Directiva 2011/92/UE revizuită 
trebuie să asigure, de asemenea, 
îmbunătățirea protecției mediului, 
creșterea eficienței energetice și o creștere 
economică durabilă în Europa. În plus, 
este necesară simplificarea și 
armonizarea procedurilor prevăzute.

Or. de

Amendamentul 56
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă a 
resurselor 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.

Or. nl

Amendamentul 57
Philippe Boulland

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 

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă a 
resurselor, biodiversitatea, schimbările 
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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.

climatice și riscurile de dezastre, au devenit 
mai importante în elaborarea politicilor și 
trebuie, prin urmare, să constituie și 
elemente importante în procesul de 
evaluare și în cel decizional, în special în 
cazul proiectelor de infrastructură.

Or. fr

Amendamentul 58
Victor Boștinaru

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, protejarea
biodiversității, combaterea schimbărilor
climatice și a riscurilor de dezastre 
naturale sau antropice, au devenit mai 
importante în elaborarea politicilor.
Trebuie, prin urmare, să constituie și 
elemente esențiale în procesul de evaluare 
și în cel decizional al tuturor proiectelor 
publice sau private care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului, în special 
în cazul proiectelor de infrastructură.

Or. fr

Amendamentul 59
Peter Jahr

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 

(4) În ultimii zece ani, problemele de 
mediu, cum sunt utilizarea eficientă a 
resurselor, biodiversitatea, schimbările 
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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.

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.

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

Or. en

Amendamentul 60
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Chiar și cea mai bună luare în 
considerare a criteriilor de mediu în 
fiecare proiect poate avea consecințe 
negative în cazul în care complexitatea 
procedurilor, precum și termenele de 
autorizare și de validare a fiecărei etape 
se prelungesc, conducând, de facto, la 
creșterea costurilor, și reprezentând chiar 
o amenințare pentru mediu, ca urmare a 
duratei foarte extinse a unui șantier.

Or. fr

Amendamentul 61
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Problemele de mediu asociate 
proiectelor de infrastructură nu trebuie să 
ascundă faptul că un proiect va avea 
efecte asupra mediului, indiferent de tipul 
acestora, și că este necesar să se acorde 
atenție în special relației dintre utilitatea 
proiectului și impactul acestuia asupra 
mediului.

Or. fr

Amendamentul 62
Victor Boștinaru

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 sustenabilă a 
resurselor în contextul revizuirii 
Directivei 2011/92/UE.

Or. fr

Amendamentul 63
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind diversitatea biologică 
(denumită în continuare „convenția”), la 
care Uniune Europeană este parte, prevede 

(7) Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind diversitatea biologică 
(denumită în continuare „convenția”), la 
care Uniunea Europeană este parte, 
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evaluarea, pe cât posibil și după caz, a 
efectelor negative semnificative ale 
proiectelor asupra diversității biologice, 
definită la articolul 2 din convenție, în 
scopul evitării sau al reducerii la minimum 
a efectelor respective. Această evaluare 
prealabilă a impacturilor trebuie să 
contribuie la atingerea obiectivului 
principal al Uniunii, adoptat în 2010, de a 
opri pierderea biodiversității și degradarea 
serviciilor ecosistemice până în 2020 și de 
a le reface acolo unde este posibil.

prevede evaluarea efectelor negative 
semnificative ale proiectelor asupra 
diversității biologice, definită la articolul 2 
din convenție, în scopul evitării sau al 
reducerii la minimum a efectelor 
respective. Această evaluare prealabilă a 
impacturilor ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivului principal al Uniunii, 
adoptat în 2010, de a opri pierderea 
biodiversității și degradarea serviciilor 
ecosistemice până în 2020 și de a le reface
acolo unde este posibil.

Or. fr

Amendamentul 64
Daniël van der Stoep

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind diversitatea biologică 
(denumită în continuare „convenția”), la 
care Uniune Europeană este parte, prevede 
evaluarea, pe cât posibil și după caz, a 
efectelor negative semnificative ale 
proiectelor asupra diversității biologice, 
definită la articolul 2 din convenție, în 
scopul evitării sau al reducerii la minimum 
a efectelor respective. Această evaluare 
prealabilă a impacturilor trebuie să 
contribuie la atingerea obiectivului 
principal al Uniunii, adoptat în 2010, de a 
opri pierderea biodiversității și degradarea 
serviciilor ecosistemice până în 2020 și de 
a le reface acolo unde este posibil.

(7) Convenția Organizației Națiunilor 
Unite privind diversitatea biologică 
(denumită în continuare „convenția”), la 
care Uniunea Europeană este parte, 
prevede evaluarea, pe cât posibil și după 
caz, a efectelor negative semnificative ale 
proiectelor asupra diversității biologice, 
definită la articolul 2 din convenție, în 
scopul evitării sau al reducerii la minimum 
a efectelor respective. Această evaluare 
prealabilă a impacturilor ar putea
contribui la atingerea obiectivului 
principal al Uniunii, adoptat în 2010, de a 
opri pierderea biodiversității și degradarea 
serviciilor ecosistemice până în 2020 și de 
a le reface acolo unde este posibil.

Or. nl

Amendamentul 65
Victor Boștinaru
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Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Măsurile luate pentru evitarea, 
reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea efectelor negative 
semnificative asupra mediului trebuie să 
contribuie la evitarea oricărei deteriorări a 
calității mediului și a oricărei pierderi a 
biodiversității, în conformitate cu 
angajamentele Uniunii în contextul 
convenției și cu obiectivele și acțiunile 
strategiei Uniunii în domeniul 
biodiversității până în 2020.

(8) Măsurile luate pentru evitarea efectelor 
negative semnificative asupra mediului 
trebuie să contribuie la evitarea oricărei 
deteriorări a calității mediului și a oricărei 
pierderi a biodiversității, în conformitate cu 
angajamentele Uniunii în contextul 
convenției și cu obiectivele și acțiunile 
strategiei Uniunii în domeniul 
biodiversității până în 2020.

Or. fr

Amendamentul 66
Daniël van der Stoep

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.

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 67
Philippe Boulland

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 mediului 
și să afecteze previzibilitatea dezvoltării 
economice. În consecință, reziliența 
ecologică, socială și economică a Uniunii 
ar trebuie să fie 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.

Or. fr

Amendamentul 68
Victor Boștinaru

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

Or. fr
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Amendamentul 69
Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 
stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în mod excepțional 
proiectelor al căror unic scop este 
soluționarea urgențelor civile, cu condiția 
ca Comisiei să i se furnizeze în timp util 
informații corespunzătoare, care să 
justifice opțiunea și publicul vizat și să se 
fi luat în considerare toate celelalte 
alternative fezabile.

Or. en

Justificare

În spiritul abordării adoptate de raportorul pentru aviz în amendamentul 5, amendamentul de 
față vizează limitarea exceptărilor de la directivă la cazuri concrete și excepționale de 
urgență. Totuși, întrucât această dispoziție se poate aplica în situații extreme din punct de 
vedere al protecției civile, când este important să se ia o decizie în timp util, nu ar fi realist ca 
ea să fie supusă unei autorizări prealabile a Comisiei, ci să se asigure o justificare 
corespunzătoare a cazului și a opțiunilor exprimate, ca măsuri de urmărire obligatorie.

Amendamentul 70
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 
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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.

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, dar 
strict definite și limitate.

Or. fr

Amendamentul 71
Peter Jahr

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În acest sens, directiva trebuie să ia în 
considerare dispozițiile Convenției de la 
Espoo care, în cazul proiectelor 
transfrontaliere, obligă statele 
participante să se notifice și să se consulte 
reciproc. În astfel de proiecte 
transfrontaliere, Comisia joacă un rol mai 
proactiv și de facilitare, atunci când acest 
lucru este corespunzător și posibil.

Or. en

Amendamentul 72
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 16
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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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 73
Daniël van der Stoep

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 
pot 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.

Or. nl
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Amendamentul 74
Victor Boștinaru

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 
trebuie să identifice 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.

Or. fr

Amendamentul 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

Or. en

Amendamentul 76
Adina-Ioana Vălean

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Obligația inițiatorului proiectului de a prevedea alternative la proiect în raportul său de 
mediu poate determina eforturi suplimentare semnificative pentru acesta. În special, 
identificarea alternativelor cu cel mai mic impact asupra mediului necesită o examinare 
atentă și îndelungată a proiectelor care nu sunt planificate și pentru care nu se solicită o 
aprobare.

Amendamentul 77
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 78
Victor Boștinaru

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.

Or. fr

Amendamentul 79
Daniël van der Stoep
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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, pot 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.

Or. nl

Amendamentul 80
Nikolaos Chountis

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 să se ia 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. en

Justificare

Pentru a consolida includerea obligatorie a alternativelor la proiect în raportul de mediu.
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Amendamentul 81
Nikolaos Chountis

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a garanta integritatea, 
calitatea suficientă și independența 
rapoartelor de mediu, ar trebui să se 
asigure întocmirea acestor rapoarte de 
către experți independenți, acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic, 
într-o manieră obiectivă din punct de 
vedere științific și complet independentă 
față de inițiatorul proiectului și de 
autoritățile competente.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este acela de a asigura independența și profesionalismul 
experților și de a evita orice influențe.

Amendamentul 82
Daniël van der Stoep

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 
responsabilității, autoritatea competentă își 
poate justifica decizia de a acorda unui 
proiect aprobarea de dezvoltare, indicând 
faptul că a luat în considerare rezultatele 
consultărilor efectuate și informațiile 
relevante colectate.

Or. nl
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Amendamentul 83
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În scopul asigurării transparenței și a 
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.

Or. fr

Amendamentul 84
Nikolaos Chountis

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 
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 ar trebui să se suprapună sau să se 
adauge monitorizării obligatorii în temeiul 
altor acte legislative ale Uniunii. Ar trebui 
să se prevadă măsuri corective 
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corespunzătoare în cazul în care 
monitorizarea indică existența unor 
consecințe negative neprevăzute.

Or. en

Justificare

Dacă monitorizarea indică existența unor efecte negative, inițiatorul proiectului are obligația 
de a lua măsuri corective în vederea remedierii problemei.

Amendamentul 85
Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Participarea publicului la procesul 
decizional într-o fază incipientă este 
extrem de importantă pentru a garanta că 
organele de decizie vor 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.

Or. en

Justificare

Completare la amendamentul 7 al raportorului pentru aviz, cu scopul de a stabili că 
participarea publicului la procesul decizional trebuie să aibă loc într-o fază incipientă, 
pentru a asigura eficacitatea participării și reacții pozitive.

Amendamentul 86
Daniël van der Stoep
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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.

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

Or. nl

Amendamentul 87
Philippe Boulland

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 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.

Or. fr
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Amendamentul 88
Margrete Auken

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 sănătății umane și a 
calității vieții 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.

Or. en

Justificare

Se acceptă completarea raportorului pentru aviz de la amendamentul 9, introducându-se 
calitatea vieții după sănătatea umană, în cadrul enumerării logice a obiectivelor.

Amendamentul 89
Adina-Ioana Vălean

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

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

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

- 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.

Or. en

Justificare

Pentru a fi conformă cu jurisprudența CJUE, dispoziția trebuie să clarifice faptul că este 
necesară o EIA pentru demolare sau scoatere din funcțiune, însă numai atunci când se are în 
vedere o decizie cu privire la o astfel de demolare. Trebuie să se evite situația în care EIA 
originală pentru executarea construcțiilor include deja obligația de a furniza informații 
privind o viitoare scoatere din funcțiune, care ar putea sau nu să se producă în 30 de ani. 
Informațiile necesare nu ar fi disponibile în această fază incipientă.

Amendamentul 90
Margrete Auken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alineatul (2) litera (c) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(c) «aprobare de dezvoltare» înseamnă 
decizia autorității sau a autorităților 
competente care împuternicesc inițiatorul 
să înceapă proiectul, fără a aduce 
atingere dreptului la o procedură 
corespunzătoare de evaluare în fața unei 
instanțe, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 11.”

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament vizează completarea textului original al Directivei 2011/92/UE 
privind „aprobarea de dezvoltare”, astfel încât proiectul să nu înceapă înainte de primirea 
aprobării de la autoritățile competente și cu condiția să nu se desfășoare proceduri judiciare 
la momentul respectiv.

Amendamentul 91
Peter Jahr

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:

Or. en

Amendamentul 92
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2001/92/UE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
a unui raport de mediu privind un proiect 
public sau privat, elaborat de un expert 
independent atât în raport cu autoritatea 
competentă, cât și cu inițiatorul 
proiectului, de desfășurare a unor 
consultări obligatorii (inclusiv cu publicul 
vizat și cu autoritățile de mediu), ținând 
seama de raportul de mediu și de 
rezultatele consultărilor în cadrul 
procedurii de aprobare a dezvoltării, 
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precum și furnizarea de informații privind 
decizia luată în conformitate cu 
articolele 5- 10.”

Or. fr

Amendamentul 93
Peter Jahr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 94
Peter Jahr

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

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, 
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scurtarea termenelor pentru depunerea 
rapoartelor și consolidarea evaluărilor 
obiective și științifice.

Or. en

Amendamentul 95
Margrete Auken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„independent” înseamnă capabil de 
exercițiul obiectivității tehnice/științifice, 
liber de indicațiile sau de influența 
autorității competente, ale inițiatorului 
proiectului și/sau ale autorităților 
naționale, regionale și locale.

Or. en

Justificare

Se acceptă amendamentul 13 al raportorului pentru aviz și se face referire la autoritățile 
naționale, folosindu-se termeni mai generali, care pot corespunde mai bine diferitelor 
structuri administrative ale statelor membre și menționând nivelurile regionale și locale, 
întrucât, adeseori, deciziile relevante se iau la aceste niveluri.

Amendamentul 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„evaluarea impactului vizual”: impactul 
vizual se definește drept o modificare a 
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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).

Or. en

Justificare

Impactul vizual este esențial atunci când se face referire la zonele de coastă, printre altele.

Amendamentul 97
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 
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în fața Comisiei.

Or. en

Justificare

Ca urmare a amendamentului 17 al raportorului pentru aviz și a amendamentului 1 din 
prezenta serie de amendamente, amendamentul de față vizează prevenirea exceptărilor de la 
dispozițiile directivei, ca urmare a utilizării abuzive a situațiilor de apărare națională sau de 
urgență civilă. Totuși, având în vedere posibilitatea apariției unor situații extreme din punct 
de vedere al protecției civile, când este important să se ia o decizie în timp util, consultarea 
publică poate fi foarte dificil de garantat. Se recomandă, mai degrabă, asigurarea unei 
justificări corespunzătoare în fața Comisiei a situației și a opțiunilor formulate în cadrul 
monitorizării obligatorii.

Amendamentul 98
Margrete Auken

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 
înlocuiește cu următorul text:

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

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2011/92/UE este modificat și 
extins în propunerea Comisiei, se sugerează eliminarea articolului 2 alineatul (4) din textul 
actual al directivei.

Amendamentul 99
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Articolul 2 – alineatul 3
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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 pot face obiectul 
unor proceduri coordonate sau comune 
care îndeplinesc cerințele legislației 
relevante a Uniunii.

Or. en

Justificare

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Amendamentul 100
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 trebuie să facă 
obiectul unor proceduri coordonate sau 
comune care îndeplinesc toate cerințele 
legislației relevante a Uniunii. Se aplică 
legislația cea mai strictă.
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Or. en

Justificare

Același text cu amendamentul 19 al raportorului pentru aviz, inclusiv dispoziția privind 
îndeplinirea tuturor cerințelor diferitelor documente legislative relevante ale Uniunii. 
Amendamentul cuprinde, la fel ca amendamentul original, referirea la efectul transfrontalier 
și la utilizarea legislației celei mai stricte.

Amendamentul 101
Daniël van der Stoep

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) populația și sănătatea umană;

Or. nl

Amendamentul 102
Philippe Boulland

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2001/92/UE
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) terenurile, solul, apa, aerul;

Or. fr
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Amendamentul 103
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Evaluarea efectelor directe și indirecte ale unui proiect asupra schimbărilor climatice va 
ridica dificultăți majore. Efectul potențial asupra schimbărilor climatice trebuie să fie evaluat 
la nivel mai global, nu la nivelul unui proiect individual.

Amendamentul 104
Peter Jahr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul;

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

Or. en

Amendamentul 105
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
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Directiva 2001/92/UE
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 106
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 dacă 
proiectul trebuie supus unei evaluări în 
conformitate cu articolele 5-10.
Inițiatorul proiectului poate alege ca 
proiectul său să fie supus unei evaluări în 
conformitate cu articolele 5-10.
Statele membre stabilesc aceasta:
(a) pe baza unei analize de caz;
sau
(b) pe baza pragurilor sau a criteriilor 
fixate de statul membru.”

Or. en

Justificare

Ar trebui încurajată posibilitatea ca proiectele enumerate în anexa II să fie supuse direct unei 
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EIA, întrucât, astfel, inițiatorul proiectului ar economisi timp și s-ar asigura transparența.

Amendamentul 107
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/92/UE
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) După alineatul (2) se adaugă 
următorul alineat:
„(2a) Pentru stabilirea unor praguri și 
criterii în conformitate cu alineatul (2), 
statele membre trebuie să stabilească 
praguri minime și criterii puțin restrictive, 
pentru a nu exclude niciun proiect public 
sau privat care ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului.”

Or. fr

Amendamentul 108
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 un prag sau un criteriu 
relevant stabilit de statul membru în 
conformitate cu alineatul 2 litera (b), 
inițiatorul furnizează informații cu privire 
la caracteristicile proiectului, la impactul 
său potențial semnificativ asupra mediului 
și la măsurile avute în vedere pentru 
evitarea și reducerea efectelor 
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semnificative.

Or. en

Justificare

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Amendamentul 109
Adina-Ioana Vălean

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

(4) Pentru proiectele enumerate în 
anexa II, 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.”

Or. en

Justificare

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
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impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Amendamentul 110
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2001/92/UE
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 111
Adina-Ioana Vălean
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 
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 
este necesar să se efectueze o evaluare a 
impactului asupra mediului în 
conformitate cu articolele 5-10, decizia 
este pusă la dispoziția publicului. În caz 
contrar, decizia în temeiul alineatului (2):

Or. en

Justificare

Referirea la praguri nu asigură valoare adăugată și face ca dispoziția să fie mai puțin clară. 
Este mai clar să se prevadă că, în cazul în care se consideră că nu este necesară nicio 
evaluare a impactului asupra mediului, această decizie va fi făcută publică. Ar trebui evitate 
redundanțele între procesele de verificare și de delimitare a domeniului de evaluare.

Amendamentul 112
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 113
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2001/92/UE
Articolul 4 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 114
Peter Jahr

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b
2011/92/EU
Articolul 4 – alineatul 6

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 până 
la 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.
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Or. de

Amendamentul 115
Adina-Ioana Vălean

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, 
sau pe baza altor cerințe de evaluare. 
Lista detaliată a informațiilor care trebuie 
furnizate în raportul de mediu este 
specificată în anexa IV.

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

Or. en

Justificare

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
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provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Amendamentul 116
Peter Jahr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 117
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
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Directiva 2001/92/UE
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(1). Dacă evaluarea impactului asupra 
mediului trebuie realizată în conformitate 
cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un 
raport de mediu 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, 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.

Or. fr

Amendamentul 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

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

Or. en

Amendamentul 119
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Amendamentul 120
Peter Jahr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 121
Peter Jahr

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
2011/92/EU
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora;

eliminat

Or. de

Amendamentul 122
Peter Jahr

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
2011/92/EU
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) alternativele necesare la proiectul 
propus studiate de către inițiator; 

Or. de

Amendamentul 123
Margrete Auken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) alternativele relevante la proiectul 
propus și particularitățile acestora, inclusiv 
alternativa de bază, ținând seama de 
efectele asupra mediului;

Or. en

Justificare

Text identic cu amendamentul 27 al raportorului pentru aviz, inclusiv precizarea privind 
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includerea ca alternativă a studiului scenariului de bază (evoluția probabilă a mediului vizat 
în absența proiectului), pentru a servi drept standard pentru determinarea impactului 
preconizat al proiectului.

Amendamentul 124
Peter Jahr

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
 2011/92/EU
Articolul 5 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 125
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2001/92/UE
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 126
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Amendamentul 127
Adina-Ioana Vălean

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 

(a) inițiatorul proiectului poate lua măsuri 
pentru a se asigura că raportul de mediu 
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acreditați și competenți din punct de 
vedere tehnic sau

este pregătit de experți independenți.

Or. en

Justificare

Cerința privind consultarea unui expert competent extern pentru toate informațiile referitoare 
la mediu creează probleme semnificative: întreprinderile mijlocii și mari nu vor putea 
beneficia de expertiza internă necesară, iar micile întreprinderi vor fi distruse din punct de 
vedere economic. Există temeri că, pentru anumite probleme, nu ar exista „experți 
competenți” disponibili în anumite țări și/sau la nivelul comunității consultanților. Un 
„expert independent” este o persoană/un organism competent(ă), independent(ă) față de 
activitatea analizată și față de organele de conducere ale entităților a căror activitate este 
verificată.

Amendamentul 128
Adina-Ioana Vălean

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

Or. en

Amendamentul 129
Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Amendamentul 130
Adina-Ioana Vălean

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 (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 
misiunilor de evaluare, autorizarea și 
sancțiunile de descalificare) sunt stabilite 
de statele membre în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (4).

Or. en

Amendamentul 131
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2001/92/UE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și Măsurile detaliate privind utilizarea și 
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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.

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. Comisia Europeană își rezervă 
dreptul de a verifica independența acestor 
experți și buna desfășurare a procedurii 
de selecție.

Or. fr

Amendamentul 132
Heinz K. Becker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 133
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile 
sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri 
excepționale, dacă natura, complexitatea, 
amplasarea sau anvergura proiectului 

„(7) Termenele pentru consultarea 
publicului vizat cu privire la raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) 
nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile În 
cazuri excepționale, dacă natura, 
complexitatea, amplasarea sau anvergura 
proiectului propus o cer, autoritatea 
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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.

competentă poate extinde acest termen de 
consultare până la 60 de zile; în acest caz, 
autoritatea competentă informează 
inițiatorul proiectului cu privire la motivele 
care justifică prelungirea.

Or. en

Amendamentul 134
Peter Jahr

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

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

Or. de

Amendamentul 135
Heinz K. Becker

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

(7a) Indiferent de eventualele proiecte 
specifice aflate în derulare care fac 
obiectul unei evaluări a impactului 
asupra mediului, statele membre se 
asigură că publicul are întotdeauna la 
dispoziție datele de contact ale autorității 
sau autorităților care sunt de obicei 
responsabile pentru îndeplinirea 
obligațiilor care decurg din prezenta 
directivă, precum și acces rapid și simplu 
la acestea.

Or. en

Justificare

Astfel, publicului îi va fi mai ușor să se adreseze autorităților, printre altele pentru a se 
interesa cu privire la posibila cerință ca un potențial proiect să fie supus unei proceduri EIA 
chiar înainte să se fi luat decizia de aplicare a articolelor 5-10 din prezenta directivă. 
Aceasta va conduce la informarea și implicarea permanentă a publicului și ar putea preveni 
o situație în care proiectele care ar fi trebuit să facă obiectul unei EIA în baza prezentei 
directive nu sunt supuse acestei proceduri.

Amendamentul 136
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Directiva 2001/92/UE
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a asigura participarea 
efectivă a publicului vizat la procesul 
decizional, astfel cum se prevede la 
alineatul (4), autoritatea sau autoritățile 
competente demonstrează că observațiile 
și opiniile exprimate de public au fost 
luate în considerare. Se efectuează o 
dezbatere reală, iar autoritatea sau 
autoritățile competente răspund la toate 
întrebările adresate de publicul vizat.
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Or. fr

Amendamentul 137
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2001/92/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, opiniilor, 
întrebărilor și răspunsurilor primite în
temeiul articolelor 6 și 7;

Or. fr

Amendamentul 138
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2001/92/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 139
Margrete Auken
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 
proiectului în scopul evitării sau al 
reducerii efectelor negative, precum și 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

(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
refuzării aprobării de dezvoltare sau a 
revizuirii raportului de mediu menționat la 
articolul 5 alineatul (1) și a modificării 
proiectului în scopul evitării sau al 
reducerii efectelor negative, precum și 
necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii.

Or. en

Justificare

Atunci când se menționează opțiunile aflate la dispoziția autorităților competente în urma 
unei evaluări care a constatat efecte negative semnificative asupra mediului, este util să se 
menționeze, printre opțiunile existente, aceea a refuzării aprobării de dezvoltare.

Amendamentul 140
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include, 
după caz, măsuri de monitorizare a 
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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.

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 neprevăzute și/sau 
pierderea netă de biodiversitate și pentru 
a facilita realizarea de acțiuni corective.

Or. en

Amendamentul 141
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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 sunt 
comunicate autorității competente. Dacă 
este cazul, se pot utiliza măsuri de 
monitorizare existente care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 142
Margrete Auken

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

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

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 
fazele de construcție și de exploatare sunt 
comunicate autorității competente și sunt 
diseminate în mod activ, în conformitate 
cu Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificare

Același text cu amendamentul 33 al raportorului pentru aviz, însă se precizează că 
monitorizarea ar trebui să aibă loc în fazele de construcție și exploatare și că, după ce datele 
sunt colectate de autoritatea competentă, aceasta trebuie să asigure publicarea lor în 
conformitate cu Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu.

Amendamentul 143
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Inițiatorul proiectului ia măsuri corective 
în cazul în care monitorizarea indică 
existența unor consecințe negative 
neprevăzute semnificative asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 144
Margrete Auken
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2011/92/UE
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiatorul proiectului ia măsuri corective 
în cazul în care monitorizarea indică 
existența unor consecințe negative 
neprevăzute asupra mediului. Statele 
membre se asigură că legislația națională 
este pusă în aplicare atunci când 
inițiatorii proiectelor, experții competenți 
din punct de vedere tehnic și/sau experții 
naționali sunt pasibili de penalități și/sau 
sancțiuni dacă efectele negative 
neprevăzute asupra mediului sunt 
rezultatul neglijenței sau al unei încălcări 
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.

Or. en

Justificare

Același text cu amendamentul 34 al raportorului pentru aviz, subliniind necesitatea ca 
eventualele sancțiuni să fie prevăzute în mod corespunzător în legislația națională și să fie 
puse în aplicare.

Amendamentul 145
Peter Jahr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de natura, complexitatea, În funcție de natura, complexitatea, 
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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.

amplasarea și anvergura proiectului propus, 
autoritatea competentă poate prelungi 
termenul respectiv cu până la 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.

Or. de

Amendamentul 146
Margrete Auken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este în interesul inițiatorilor de proiecte și al publicului ca toate procedurile administrative 
referitoare la aprobarea de dezvoltare și la posibilele sale consecințe să fie realizate 
reducând la minimum întârzierile. În acest sens, componenta informativă ar trebui să aibă un 
termen limită clar.

Amendamentul 147
Margrete Auken
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2011/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Este important ca autoritățile competente să informeze publicul vizat cu privire la dreptul la 
contestație, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2011/92/UE, și să furnizeze 
informațiile relevante în acest sens.

Amendamentul 148
Victor Boștinaru

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Directiva 2001/92/UE
Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) publicul vizat trebuie să aibă 
posibilitatea de a contesta informațiile 
furnizate, iar statul membru trebuie să 
asigure existența unui recurs efectiv 
împotriva deciziei adoptate.

Or. fr

Amendamentul 149
Adina-Ioana Vălean

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

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

Or. en

Justificare

Dispoziția nu este clară și nu pot fi identificate în mod corespunzător nici sensul, nici 
consecințele. Dacă sensul este acela de a divulga informațiile înainte de a-i comunica decizia 
finală inițiatorului proiectului, dispoziția trebuie abrogată. Aceste dispoziții ar putea fi 
utilizate în mod abuziv, în scopuri corupte.

Amendamentul 150
Margrete Auken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (3): (b) se adaugă următoarele alineate (3), (4) 
și (5):
(4) Publicul poate contesta în instanță și
poate solicita inclusiv măsuri restrictive 
cu privire la decizia referitoare la 
aprobarea de dezvoltare, inițiind 
proceduri judiciare în conformitate cu 
legislația națională și în termen de trei 
luni de la publicarea corespunzătoare de 
către autoritatea competentă a deciziei 
oficiale.
(5) Autoritatea sau autoritățile 
competente se asigură că proiectele cu 
aprobare de dezvoltare nu încep înainte 
de expirarea termenului pentru 
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contestația judiciară.

Or. en

Justificare

Alineatul (4) este, practic, amendamentul 37 propus de raportorul pentru aviz, cu ușoare 
nuanțări privind conformitatea procedurii cu legislația națională și obligația autorităților de 
a-și face publică decizia în mod corespunzător. Alineatul (5) este extras din justificarea 
raportorului și are drept scop să se asigure că proiectele, deși au primit deja aprobarea 
pentru dezvoltare, nu încep înainte de expirarea termenului pentru contestația judiciară.

Amendamentul 151
Heinz K. Becker

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 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:
„(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 
legislația căreia i se supun.”

Or. en

Justificare

Această dispoziție va garanta într-o măsură mai mare obiectivitatea și imparțialitatea 
autorităților vizate și este una dintre lecțiile care trebuie învățate din raportul special al 
Ombudsmanului European din 14 mai 2012 privind extinderea aeroportului din Viena, 
adresat Parlamentului European. În acest caz, Comisia a susținut, pe bună dreptate, că nu 
există un temei juridic pe baza căruia să se abordeze afirmațiile cetățenilor și ale 
Ombudsmanului cu privire la un presupus conflict de interese al unei autorități competente.

Amendamentul 152
Margrete Auken



AM\936912RO.doc 61/71 PE510.694v02-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 11, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Statele membre stabilesc în ce fază 
pot fi contestate deciziile, acțiunile sau 
omisiunile, prevăzând posibilitatea de a 
contesta legalitatea de fond și de 
procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a 
omisiunilor în conformitate cu 
alineatul (1), inclusiv utilizarea 
mecanismului acțiunii în încetare.”

Or. en

Justificare

Ca o dezvoltare a textului original al Directivei 2011/92/UE, este important ca publicul să 
primească garanțiile maxime pentru a putea contesta legalitatea deciziilor administrative –
atât din rațiuni de fond, cât și de procedură – înainte de începerea proiectului. Mecanismul 
acțiunii în încetare este una dintre garanțiile care asigură absența efectelor negative asupra 
mediului, înainte de confirmarea de către instanțe a legalității deciziei.

Amendamentul 153
Peter Jahr

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:
(a) se adaugă următorul alineat (6):
„(6) Statele membre pot prevedea ca 
încălcarea normelor procedurale privind 
legalitatea autorizării să fie irelevantă 



PE510.694v02-00 62/71 AM\936912RO.doc

RO

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) specificațiile prevăzute de articolul 9 
alineatul (1) sunt incomplete; sau
(c) informarea necesară prevăzută de 
prezenta directivă s-a realizat în mod 
incorect, însă scopul specific urmărit prin 
această informare a fost atins.
Dreptul statelor membre de a prevedea în 
cadrul propriilor legislații naționale, pe 
lângă eroarea de procedură, necesitatea 
unei încălcări a legislației, nu este 
afectat.”
(b) se adaugă următorul alineat (7):
„(7) Statele membre pot prevedea ca 
etapele procedurale derulate în mod 
incorect să poată fi reluate și după 
pronunțarea deciziei dacă eroarea de 
procedură nu este gravă și nu afectează 
caracteristicile proiectului. Statele 
membre garantează că, și în cazul reluării 
etapei procedurale eronate, autoritățile 
competente iau o nouă decizie, care poate 
fi diferită.” 

Or. de

Amendamentul 154
Adina-Ioana Vălean

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

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

eliminat

„Articolul 12a
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 12b, privind criteriile de selecție 
enumerate în anexa III și informațiile 
menționate în anexele II.A și IV, pentru a 
le adapta la progresul științific și tehnic.
Articolul 12b
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 12a poate fi revocată oricând 
de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificate 
în decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
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, 
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Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.”

Or. en

Justificare

Dacă scopul Directivei EIA, potrivit propunerii Comisiei, ar fi acela ca criteriile de 
delimitare a domeniului de evaluare să devină obligatorii și unice, atunci competențele 
delegate Comisiei (articolul 12a) nu ar constitui instrumentul corespunzător pentru 
modificarea acestor anexe. În acest caz, criteriile respective ar constitui o componentă 
esențială a directivei și ar trebui să fie modificate doar prin procedura legislativă ordinară. 
Fie se reconsideră utilizarea actelor delegate, fie criteriile din anexe vor avea un caracter 
pur orientativ.

Amendamentul 155
Ana Miranda

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.

Or. en

(Adoptarea acestui amendament elimină automat exploatațiile miniere la zi de la punctul (2) 
(„INDUSTRIA EXTRACTIVĂ”) litera (a) din anexa II la Directiva 2011/92/UE)

Justificare

Prin natura acestei activități, care are un impact de poluare asupra solului, apei și aerului, 
proiectele asociate acestor activități ar trebui să fie supuse în mod implicit unei evaluări a 
impactului asupra mediului și, prin urmare, ar trebui să fie incluse în anexa I la directivă.
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Amendamentul 156
Roger Helmer

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La punctul (2) litera (d) din anexa II 
se introduce următorul punct:
„(iiia) foraj pentru explorarea și 
evaluarea petrolului și/sau a gazelor 
naturale captive în formațiuni de rocă”

Or. en

Justificare

Pentru a permite continuarea explorărilor de gaze de șist și petrol, forajele în scopuri de 
explorare ar trebui să fie supuse doar dispozițiilor din anexa II. Extracția de gaze de șist și 
petrol face în mod normal obiectul actualei anexe I punctul 14: „Extracția petrolului și a 
gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă depășește 500 tone 
de petrol pe zi sau 500 000 metri cubi de gaz pe zi.”

Amendamentul 157
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa 2 – punctul 2 – litera d – punctul iiia (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La punctul (2) litera (d) din anexa II 
se introduce următorul punct:
„(iiia) explorări de petrol și/sau gaze 
naturale captive în straturile de gaze de 
șist sau în alte formațiuni de roci 
sedimentare, cu permeabilitate sau 
porozitate mai redusă sau la fel de 
redusă”
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Or. en

Justificare

Referirea la gazele de șist în anexa II clarifică obligația ca activitățile de explorare a gazelor 
de șist să fie conforme cu Nota de orientare a Comisiei privind aplicarea Directivei EIA la 
proiectele referitoare la explorarea și exploatarea hidrocarburilor neconvenționale 
(decembrie 2011). De asemenea, se oferă un răspuns juridic concret la 
Rezoluția PE 2011/2309 din noiembrie 2012, în care PE a solicitat să i se pună la dispoziție 
date științifice mai exacte, actualizate și cuprinzătoare privind gazele de șist, iar acest lucru 
este posibil doar permițând activitățile de explorare a gazelor de șist.

Amendamentul 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Amendamentul 159
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1
Directiva 2001/92/UE
Anexa II.A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a amplasării proiectului, 
acordându-se o atenție specială
sensibilității ecologice a zonelor geografice 
susceptibile de a fi afectate.

(b) o descriere a amplasării proiectului, 
acordându-se atenție sensibilității ecologice 
a zonelor geografice susceptibile de a fi 
afectate.
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Or. fr

Amendamentul 160
Adina-Ioana Vălean

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;

Or. en

Amendamentul 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(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 
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fragmentarea ecosistemului); și degradarea și fragmentarea 
ecosistemului);

Or. en

Amendamentul 162
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 2001/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea actuală și cea planificată a 
terenurilor, inclusiv ocuparea și 
fragmentarea terenurilor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 163
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 2001/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) zone montane și forestiere; eliminat

Or. fr

Amendamentul 164
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 2001/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) rezervații și parcuri naturale, pășuni 
permanente, zone agricole cu înaltă 
valoare naturală;

(iv) rezervații și parcuri naturale, zone 
agricole cu înaltă valoare naturală;

Or. fr

Amendamentul 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul viiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul viiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 167
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – 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, 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 și a terenurilor în 
cursul fazelor de construcție și funcționare
și de demolare, dacă este relevant;

Or. en

Amendamentul 168
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV - punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O descriere a aspectelor tehnice, de 
amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în 
termeni de concepere, capacitate tehnică, 
dimensiune și anvergură a proiectului) ale 
alternativelor avute în vedere, inclusiv 
identificarea celei care are cel mai redus 
impact asupra mediului, precum și 
indicarea principalelor motive care stau la 
baza alegerii făcute, ținând seama de 
efectele asupra mediului.

(2) O descriere a aspectelor tehnice, de 
amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în 
termeni de concepere, capacitate tehnică, 
dimensiune și anvergură a proiectului) ale 
alternativelor avute în vedere.

Or. fr

Amendamentul 169
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
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Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O descriere a aspectelor de mediu 
susceptibile de a fi afectate în mod 
semnificativ de proiectul propus, inclusiv, 
în special, populația, sănătatea umană, 
fauna, flora, biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice pe care le furnizează, 
terenurile (ocuparea terenurilor), solul 
(materia organică, eroziunea, tasarea, 
impermeabilizarea), apa (cantitatea și 
calitatea), aerul, factorii climatici, 
schimbările climatice (emisii de gaze cu 
efect de seră, provenind inclusiv din 
exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură, 
potențialul de atenuare, impacturile 
relevante pentru adaptare, dacă proiectul 
ține seama de riscurile asociate 
schimbărilor climatice), bunurile 
materiale, patrimoniul cultural, inclusiv 
cel arhitectural și cel arheologic, peisajul;
această descriere ar trebui să includă atât 
interrelația dintre factorii de mai sus, cât 
și nivelul de expunere, vulnerabilitate și 
reziliență al factorilor de mai sus la 
riscurile de dezastre naturale și antropice.

(4) O descriere a aspectelor de mediu 
susceptibile de a fi afectate în mod 
semnificativ de proiectul propus.

Or. fr


