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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

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

- eliminarea derogărilor datorate anumitor acte din legislația națională;

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

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

- proiectele în întregime trebuie să respecte EIA (nu doar părți ale proiectelor, cunoscute sub 
formă de practici de feliere”);
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- utilizarea obligatorie a unor „ experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic”, fie 
de către inițiatorul proiectului, fie de către autoritatea competentă; 

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

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

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

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dacă în unele state membre se aplică norme mai stricte cu privire la protecția mediului, 
acestea ar trebui să se aplice în continuare, conform considerentului (3) din Directiva 
2011/92/CE.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În temeiul articolului 191 alineatul 
(2) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, politica Uniunii în 
materie de mediu se bazează pe principiul 
precauției și al acțiunii preventive, pe 
principiul corectării, cu prioritate, de la 
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sursă a daunelor privind mediul și pe 
principiul „poluatorul plătește”.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție a mediului prin intermediul unor decizii cu 
caracter preventiv în caz de risc. Conform considerentului (2) din Directiva 2011/92/CE.

Amendamentul 3

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, biodiversitatea, exploatarea 
terenurilor, 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.

Or. en

Justificare

Schimbările în exploatarea terenurilor au reprezentat indicatorul vizibil al amprentei umane 
și cea mai importantă cauză a pierderii biodiversității și a altor forme de degradare a 
terenurilor.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La aplicarea Directivei 2011/92/UE, 
este necesar să se asigure un mediu de 
afaceri competitiv, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a 

(12) Cu toate că Uniunea trebuie să 
abordeze problema unui mediu de afaceri
mai durabil, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, punerea în 
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genera o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în concordanță cu 
obiectivele stabilite în comunicarea 
Comisiei intitulată „Europa 2020 – O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”.

aplicare a Directivei 2011/92/UE ar trebui 
să rămână principalul instrument pentru
prevenirea deteriorării mediului și pentru 
promovarea unei economii mai eficiente 
în ceea ce privește resursele și mai 
ecologice.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă se referă la impactul asupra mediului al anumitor proiecte publice și 
private și, prin urmare, ar trebui să se acorde prioritate protecției mediului și sănătății 
umane. Comunicarea Comisiei privind Europa 2020 se referă la o strategie pentru o creștere 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.

Amendamentul 5

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 
mod excepțional, proiectelor care au drept 
scop unic reacția la situații civile urgente, 
sub rezerva prezentării către Comisie și 
către publicul interesat a unor informații 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să fie cât mai strictă cu putință dacă ne dorim existența unor proiecte care 
să respecte cerințele de mediu. Ar putea să existe anumite scutiri numai pentru proiecte care 
răspund urgențelor de natură civilă. Comisia și publicul vizat ar trebui informați în 
consecință.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Convenția privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context 
transfrontalier (Convenția Espoo) 
stabilește obligațiile părților care au 
convenit să respecte convenția de a realiza 
o evaluare de impact asupra mediului 
pentru anumite activități la un stadiu 
timpuriu al etapei de planificare. 
Convenția stabilește, de asemenea, 
obligația generală a statelor de a se 
notifica și de a se consulta între ele cu 
privire la toate proiectele majore care se 
au în vedere și care pot avea un impact 
negativ semnificativ asupra mediului la 
nivel transfrontalier.

Or. en

Justificare

Amenințările asupra mediului nu respectă granițele naționale. Comunitatea Europeană a 
semnat Convenția Espoo la 25 februarie 1991 și a ratificat-o la 24 iunie 1997.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Participarea publicului la procesul 
decizional 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 
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contribuind la creșterea gradului de 
informare a publicului cu privire la 
problemele de mediu.

Or. en

Justificare

Cei care pot fi afectați de o decizie legată de un proiect au dreptul de a fi bine informați și de 
a participa la luarea deciziilor care îi afectează.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Convenția de la Aarhus, semnată și 
ratificată de către Uniunea Europeană, 
acordă publicului dreptul de acces la 
informații, participare publică și acces la 
justiție în cadrul proceselor decizionale 
legate de chestiuni referitoare la mediu la 
scara locală, națională și transfrontalieră.

Or. en

Justificare

Convenția de la Aarhus este o convenție multilaterală în domeniul mediului, prin intermediul 
căreia sporesc șansele cetățenilor de a accede la informații de mediu, care consolidează 
rețeaua de guvernanță în materie de mediu și care adaugă ca noutate un mecanism creat 
pentru a crește valoarea participării publice în cadrul procesului decizional și pentru a 
garanta accesul la justiție.

Amendamentul 9

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 

(28) Întrucât obiectivul prezentei directive, 
și anume garantarea unui nivel ridicat de 
protecție a mediului, a calității vieții și 
sănătății umane prin stabilirea de cerințe 
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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.

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

Unul dintre obiectivele strategice ale legislației Uniunii Europene în materie de mediu este 
îmbunătățirea calității vieții.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra 
mediului›› înseamnă procesul de pregătire 
de către inițiatorul proiectului 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.

Or. en
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Justificare

Din motive de claritate și pentru a evita confuzia cum că autoritatea competentă trebuie să 
întocmească raportul de mediu.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Pierderea continuă a biodiversității Europei a avut ca rezultat noi angajamente pentru a opri 
această pierdere, pentru a opri degradarea serviciilor ecosistemice până în 2020 și pentru a 
le restaura acolo unde este posibil. Este necesară o definiție din motive de claritate și pentru 
a releva unele aspecte, deoarece EIA reprezintă un instrument crucial pentru protecția 
biodiversității, atât în interiorul, cât și în afara site-urilor desemnate în directivele Natura.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(gb) ‹‹acțiune corectivă›› înseamnă alte 
măsuri de atenuare și/sau compensare 
care pot fi realizate de inițiatorul 
proiectului pentru a remedia efecte 
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adverse neprevăzute sau orice pierdere 
netă de biodiversitate identificate în 
cursul implementării proiectului, care pot 
apărea din cauza deficiențelor legate de 
atenuarea impactului asupra mediului, 
apărute în urma construirii sau 
exploatării unor proiecte pentru care s-a 
acordat deja aprobare de dezvoltare.”

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a acțiunii corective pentru a sublinia obligația inițiatorului 
proiectului de a lua măsuri corective în cazul în care monitorizarea arată că măsurile de 
atenuare a impactului sau de compensare nu funcționează sau în cazul în care există un 
impact negativ semnificativ asupra mediului.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(gc) ‹‹independent›› înseamnă capabil de 
exercițiul obiectivității tehnice/științifice, 
liber de direcțiile sau de influența 
autorității competente, inițiatorului 
proiectului și/sau guvernului național.”

Or. en

Justificare

Această definiție este necesară pentru a asigura independența și profesionalismul experților.

Amendamentul 14

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

„(gd) ‹‹experți acreditați și competenți din 
punct de vedere tehnic››  și ‹‹experți 
naționali›› înseamnă acei experți care, în 
virtutea calificărilor, cunoștințelor și 
experienței pe care le dețin, sunt 
considerați de către organismul național 
de acreditare ca fiind competenți din 
punct de vedere tehnic pentru a întocmi 
sau a verifica rapoartele de mediu sau alte 
informații de mediu conform prezentei 
directive.”

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție deoarece atât inițiatorul proiectului, cât și autoritatea competentă 
vor trebui să folosească serviciile unor experți acreditați și competenți din punct de vedere 
tehnic pentru întocmirea și verificarea raportului de mediu. Folosirea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic este necesară și în cazul altor informații de mediu care
pot fi furnizate sau verificate de experți, de exemplu în contextul procedurilor de verificare 
prealabilă și de delimitare a domeniului de aplicare a evaluării. 

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(ge) ‹‹sancțiuni›› înseamnă suspendarea 
sau retragerea acreditării experților sau 
suspendarea sau retragerea calității de 
membru al unui comitet național de 
experți, în cazul oricăror încălcări grave 
ale standardelor de acreditare în 
întocmirea sau verificarea rapoartelor de 
mediu și a altor informații de mediu 
conform prezentei directive.”

Or. en
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Justificare

Ar trebui introduse sancțiuni pentru experții în cazul cărora se constată că activitatea 
desfășurată este neglijentă sau mult inferioară standardelor de calitate.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(gf) ‹‹penalizări›› înseamnă amenzi 
punitive și/sau urmărire penală de care 
experții acreditați și alte părți 
responsabile se fac vinovați în cazul 
oricăror neglijențe sau al unor încălcări 
grave ale standardelor de acreditare în 
întocmirea sau verificarea rapoartelor de 
mediu și a altor informații de mediu 
conform prezentei directive.”

Or. en

Justificare

Ar trebui introduse penalizări pentru experții în cazul cărora se constată că activitatea 
desfășurată este neglijentă sau mult inferioară standardelor de calitate. 

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, dacă dreptul intern prevede astfel și 
doar în urma unei consultări publice, 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 
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respective.” efecte negative asupra obiectivelor 
respective.” Statele membre informează 
Comisia despre orice utilizare a acestor 
derogări, motivele acestora și scopul 
urmărit.”

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să fie cât mai strictă cu putință dacă ne dorim existența unor proiecte care 
să respecte cerințele de mediu. Ar putea să existe anumite scutiri numai pentru proiecte care 
răspund urgențelor de natură civilă. Comisia și publicul vizat ar trebui informați în 
consecință.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva EIA trebuie să fie cât mai strictă cu putință dacă ne dorim existența unor proiecte 
care să respecte cerințele de mediu. În cazul existenței unor derogări datorate anumitor acte 
din legislația națională, nu se asigură punerea în aplicare eficientă, uniformă și adecvată a 
Directivei EIA. În plus, această derogare va crea probleme privind obligația de transpunere 
în toate statele membre.
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Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului la nivel transfrontalier, prevăzute în 
directivă, trebuie armonizate mai bine cu cerințele Convenției Espoo, la care UE este parte. 
Pentru a proteja mai bine mediul și sănătatea umană, ar trebui să se aplice cea mai strictă 
legislație.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 2, alineatul (4) se 
înlocuiește cu textul următor:
(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 7, în cazuri excepționale și 
doar în urma unei consultări publice, 
statele membre pot excepta un anumit 
proiect, în totalitate sau în parte, de la 
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dispozițiile prevăzute de prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Pentru a avea un proces transparent și solid, este necesară consultarea publică în cazul în 
care statele membre decid cu privire la anumite proiecte.

Amendamentul 21

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

Or. en

Justificare

Pierderea continuă a biodiversității Europei a avut ca rezultat noi angajamente pentru a opri 
această pierdere, pentru a opri degradarea serviciilor ecosistemice până în 2020 și pentru a 
le restaura acolo unde este posibil.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La alineatul (2) se adaugă următorul 
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paragraf:

„Statele membre pot decide aplicarea 
ambelor proceduri menționate la literele 
(a) și (b). Atunci când se aplică litera (b), 
trebuie să se realizeze o consultare 
publică în vederea stabilirii pragurilor și 
criteriilor.”

Or. en

Justificare

Pentru a avea un proces transparent și solid, este necesară consultarea publică în cazul în 
care statele membre stabilesc pragurile din anexa II.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

We oppose the proposal that the information provided by the developer for screening 
purposes must include mitigation measures (Article 4 (3). Although it is important for projects 
to avoid and reduce significant effects, these effects need to be assessed, and effective 
mitigation measures need to be developed, through the EIA process. There is a real risk that 
developers will tend to provide a document at the screening stage which looks like a full 
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environmental statement in order to get the project screened out, thereby avoiding proper 
consideration of alternatives, consultation with environmental authorities and public 
participation.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea competentă poate stabili 
ca un proiect enumerat în Anexa II să nu 
facă obiectul unei evaluări în 
conformitate cu articolele 5-10 numai în 
cazul în care există certitudinea că 
proiectul respectiv nu are efecte posibile 
semnificative asupra mediului.

Or. en

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 4 alineatul (3).

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea competentă stabilește, în 
temeiul alineatelor (2) și (4a), ținând 
seama de informațiile furnizate de 
inițiatorul proiectului conform alineatului 
(3) și ținând seama, acolo unde este cazul, 
de rezultatele studiilor, ale verificărilor 
preliminare sau ale evaluărilor efectelor 
asupra mediului, care decurg din alte acte 
legislative ale Uniunii. În cazul în care 
autoritatea competentă stabilește că nu 
trebuie să se realizeze o evaluare de 
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impact asupra mediului în conformitate 
cu articolele 5-10 pe motivul că proiectul 
nu îndeplinește sau nu depășește un prag 
sau un criteriu relevant stabilit de statul 
membru conform alineatului (2) litera (b), 
atunci respectiva hotărâre este făcută 
publică. Altfel, hotărârea luată în temeiul 
alineatului (2):

Or. en

Justificare

Conform modificărilor de la articolul 4 alineatul (3).

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a introduce participarea publică la procedurile de delimitare a domeniului de 
aplicare a evaluării, conform articolului 5.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 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) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora, ținând seama de efectele asupra 
mediului;

Or. en

Justificare

Alternativele trebuie evaluate în ceea ce privește aspectele de mediu. Dacă alternativele 
reprezintă doar cosmetizări ale aceleiași abordări, acestea nu îndeplinesc cerințele de mediu.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea competentă poate, de 
asemenea, să solicite asistență din partea 
unor experți acreditați 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. 

Or. en

Justificare

Este de la sine înțeles că autoritatea competentă poate solicita informații suplimentare atunci 
când există circumstanțe noi, fără a avea obligația de a-și justifica cererea.
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Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pentru a se garanta integralitatea,
nivelul suficient al calității și independența 
rapoartelor de mediu și a altor informații 
de mediu conform prezentei directive, 
menționate la articolul 5 alineatul (1):

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

(a) inițiatorul proiectului se asigură că 
raportul de mediu și celelalte informații de 
mediu conform prezentei directive sunt 
întocmite de experți independenți,
acreditați și competenți din punct de vedere 
tehnic și

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

(b) autoritatea competentă se asigură că 
raportul de mediu și celelalte informații de 
mediu conform prezentei directive sunt
verificate de experți acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic 
și/sau de comitete de experți naționali.

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 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 și a 
celorlalte informații de mediu conform 
prezentei directive.

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 
acreditați și competenți din punct de vedere 
tehnic (de exemplu, calificările necesare, 
atribuirea misiunilor de evaluare, 
autorizarea și descalificarea, sancțiunile și 
penalizările) sunt stabilite de statele 
membre în conformitate cu dispozițiile de 
la alineatul (4).
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Or. en

Justificare

Scopul amendamentelor propuse este să asigure independența și profesionalismul experților. 

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 5, se adaugă alineatul 
următor după alineatul (3):
(3a) „Statele membre iau măsurile 
necesare pentru instituirea și 
supravegherea unor organisme naționale 
de acreditare independente, organisme 
care să aplice standarde tehnice de 
calitate suficiente pentru acreditarea de 
experți competenți din punct de vedere 
tehnic și/sau a unui comitet național de 
experți.  În cazul oricăror încălcări grave 
de către experți ale standardelor de 
acreditare în întocmirea sau verificarea 
rapoartelor de mediu și a altor informații 
de mediu conform prezentei directive, 
experții responsabili pentru astfel de 
încălcări sunt pasibili de sancțiuni și 
penalizări.  Experții acreditați și/sau 
competenți din punct de vedere tehnic 
numiți la comitetele naționale, dacă este 
cazul, sunt responsabili în mod similar.”

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a promova independența tehnică a experților și de a 
garanta că aceștia sunt responsabili pentru caracterul complet și pentru calitatea 
informațiilor pe care le furnizează sau le verifică.
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Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Rezultatele consultărilor și informațiile 
adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt
luate în considerare în mod corespunzător 
în cadrul procedurii de autorizare. În acest 
scop, decizia de acordare a aprobării de 
dezvoltare trebuie să conțină următoarele 
informații:

Or. en

Justificare

Articolul (6) alineatul (8) prevede obligativitatea de a se ține seama „în mod corespunzător” 
de rezultatele procedurii de participare publică, subînțelegându-se participarea la procesul 
decizional. Cerința mai puțin imperioasă din cadrul prezentei directive de a garanta că 
decizia autorității competente ia în considerare „în mod corespunzător” procedura de 
participare publică nu conține elementele necesare pentru transpunerea corespunzătoare a 
Convenției de la Aarhus. Pentru a elimina inconsecvența, propunem adoptarea terminologiei 
de la Aarhus, „în mod corespunzător”.

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului, atât din 
etapa de construcție, cât și din cea de 
exploatare, pentru a evalua implementarea 
și eficacitatea preconizată a măsurilor de 
atenuare și compensatorii, precum și pentru 
a identifica eventualele efecte negative 
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neprevăzute. neprevăzute și/sau pierderea netă de 
biodiversitate și pentru a facilita 
realizarea de acțiuni corective.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că monitorizarea acoperă fazele de construcție și de exploatare, că ea este 
subordonată autorității competente și că rezultatele sunt făcute publice.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Tipul de parametri care trebuie 
monitorizați și durata monitorizării trebuie 
să fie proporționale cu natura, amplasarea 
și anvergura proiectului propus, precum și 
cu gravitatea efectelor asupra mediului. 
Constatările acestei monitorizări sunt 
prezentate autorității competente și sunt 
făcute publice.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că monitorizarea acoperă fazele de construcție și de exploatare, că ea este 
subordonată autorității competente și că rezultatele sunt făcute publice.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 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 
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existența unor consecințe negative 
neprevăzute asupra mediului.  Inițiatorii 
proiectelor, experții competenți din punct 
de vedere tehnic și/sau experții naționali 
sunt pasibili de penalizări și/sau sancțiuni 
în cazul în care efectele negative 
semnificative asupra mediului sunt 
rezultatul neglijenței sau al încălcării 
grave a standardelor de acreditare.  
Propunerea de acțiuni corective a 
inițiatorului proiectului este făcută 
publică și este aprobată de autoritatea 
competentă, care asigură conformitatea 
acestor acțiuni.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că monitorizarea acoperă fazele de construcție și de exploatare, că ea este 
subordonată autorității competente și că rezultatele sunt făcute publice.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Articolul (6) alineatul (8) prevede obligativitatea de a se ține seama „în mod corespunzător” 
de rezultatele procedurii de participare publică. Propunem adoptarea terminologiei de la 
Aarhus, „în mod corespunzător”, care uniformizează directiva cu convenția.
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Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(3) Statele membre pun la dispoziția 
publicului informațiile menționate la 
alineatul (1), după ce autoritatea 
competentă își finalizează evaluarea 
impactului proiectului asupra mediului.”

Or. en

Justificare

Pentru conformitate cu alineatul (1) de la articolul 9.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (3): (b) se adaugă alineatele (3) și (4):

„4. Publicul poate contesta în instanță și 
poate cere inclusiv măsuri restrictive în 
ceea ce privește decizia privind aprobarea 
dezvoltării, prin inițierea de proceduri 
judiciare în termen de trei luni de la 
pronunțarea deciziei oficiale de către 
autoritatea competentă.”

Or. en

Justificare

Directiva nu prevede despăgubiri după cum se prevede în Convenția de la Aarhus. Scopul 
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acestui amendament este abordarea deficiențelor și furnizarea unui cadru rezonabil adecvat 
în care publicul să poată contesta decizia în instanță, asigurând totodată că proiectele cu 
aprobare de dezvoltare nu pot începe înainte de expirarea termenului-limită pentru 
contestarea în justiție.  

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2011/92/UE
Articolul 12 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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].

(2) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 12a este conferită Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive]. 
Comisia redactează un raport cu privire la 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de 
cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

Conform articolul 290 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
„actele legislative definesc în mod expres obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și 
durata delegării de competențe”. Scopul este de a informa alte instituții UE cu privire la 
adoptarea și rezultatele actelor delegate.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctele 14a și 14b (noi)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La anexa I se introduc următoarele 
puncte:
(14a) Exploatarea, evaluarea și extracția 
de petrol și/sau gaze naturale de șist sau 
aflate în alte formațiuni de roci 
sedimentare cu un grad de permeabilitate 
și de porozitate similar sau mai redus, 
indiferent de cantitatea extrasă.
(14b) Exploatarea și extracția de gaze 
naturale din straturile de cărbune, 
indiferent de cantitatea extrasă.”

Or. en

Justificare

Particularitățile activităților de extracție a gazelor de șist reprezintă un aspect important 
care nu este actualmente acoperit în mod corespunzător de Directiva EIA și care face ca 
acestor activități, înainte de orice proiect nou, să li se aplice o evaluare a impactului asupra 
mediului nesistematică și neobligatorie. Aceste amendament apare în urma recomandărilor 
Comisiei PETI care cere aplicarea sistematică a unei evaluări a impactului asupra mediului 
pentru orice proiect nou neconvențional în domeniul gazelor și țițeiului. Se adaugă la Anexa 
I, ca urmare a articolului (4) alineatul (1) din Directiva EIA, care prevede că pentru anumite 
proiecte enumerate în Anexa I evaluarea este obligatorie.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/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 și a 
zonei înconjurătoare, acordându-se o 
atenție specială sensibilității ecologice a 
zonelor geografice susceptibile de a fi 
afectate.

Or. en
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Justificare

Pentru a avea o descriere a mediului fizic din vecinătatea proiectului.

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aerul trebuie inclus, de asemenea, printre resursele naturale. 

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aerul trebuie inclus, de asemenea, printre resursele naturale. 
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Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Deși zonele costiere acoperă interacțiunea dintre părțile marine și cele de uscat, este 
important să se adauge noțiunea de „mediu marin”.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE.
Anexa III – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) zona înconjurătoare.

Or. en

Justificare

Este important să se adauge o literă (d) pentru descrierea zonei înconjurătoare a site-ului 
unde se desfășoară proiectul.

Amendamentul 45

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

a părții sale subterane, precum și cerințele 
privind utilizarea apei, a energiei și a 
terenurilor în cursul fazelor de construcție 
și funcționare;

Or. en

Justificare

Este importantă și includerea energiei.

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aerul trebuie inclus, de asemenea, printre resursele naturale. 

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) existența proiectului; (a) existența, demolarea, construcția și 
exploatarea proiectului;

Or. en
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Justificare

Pentru concordanță cu noua dispoziție de la articolul 2.

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Valorificarea deșeurilor se referă la utilizarea deșeurilor pentru a înlocui materialele care nu 
sunt deșeuri cu scopul de a avea rezultate benefice într-un mod ecologic.

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a specifica faptul ca dezastrele pot fi provocate și de om.
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Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Energia trebuie inclusă, de asemenea.

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

EIA prevede ca inițiatorul proiectului să prezinte o descriere a principalelor măsuri de 
prevenire, de reducere și, dacă este posibil, de compensare a efectelor negative semnificative. 
Ordinea măsurilor de atenuare este subliniată prin acest amendament deoarece se relevă 
astfel că se preferă evitarea daunelor și, doar în ultimă instanță, compensarea lor.


