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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Directiva 2011/92/UE (Directiva EIM) impune efectuarea unei evaluări a impactului asupra 
mediului al proiectelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, înainte de 
autorizarea lor.
Deși modificată de câteva ori de la adoptarea sa în 1985, directiva nu a fost modificată 
suficient de mult încât să reflecte schimbările aflate în curs de desfășurare în contextul politic, 
juridic și tehnic.  Pe parcursul ultimilor 25 de ani, Uniunea Europeană s-a extins, iar domeniul 
de aplicare și gravitatea problemelor de mediu care trebuie soluționate, precum și numărul 
proiectelor de infrastructură majore la nivelul UE au crescut și ele (de exemplu, proiectele 
transfrontaliere în domeniul energiei sau al transporturilor). Pentru a răspunde acestor 
schimbări, propunerea de modificare a directivei aduce noi și importante actualizări ale 
cadrului legislativ abordând deficiențele constatate în procedura de verificare, calitatea și 
analiza evaluării de impact asupra mediului și riscurile de inconsecvență în cadrul procesului 
de evaluare. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, ea lasă posibilitatea de a nu aplica directiva în 
cazul proiectelor al căror obiectiv unic este apărarea națională sau reacția la urgențe civile.

Opinia raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz susține modificările directivei propuse de Comisie, întrucât consideră 
că, dată fiind natura transfrontalieră a chestiunilor de mediu (de exemplu, schimbările 
climatice, riscurile de dezastre) și a unora dintre proiecte, sunt necesare acțiuni la nivel 
european pentru a asigura condiții echitabile și a aduce mai multă valoare adăugată 
comparativ cu acțiunile individuale întreprinse la nivel național. Cu toate acestea, el consideră 
că anumite aspecte ale directivei pot fi îmbunătățite și mai mult prin câteva ajustări minore. 
Printre acestea se numără fundamentarea impactului pe care procesul de evaluare de mediu îl 
poate avea asupra protejării patrimoniului istoric sau asupra turismului și recunoașterea 
caracterului special al proiectelor transfrontaliere, vitale pentru politica europeană în 
domeniul transporturilor, deosebindu-le de proiectele care au efecte transfrontaliere. După 
părerea sa, numai făcând această distincție este posibil să se asigure o maximă coordonare a 
acțiunilor pentru a respecta termene de multe ori constrângătoare și a răspunde așteptărilor 
numeroșilor actori publici și privați. În sfârșit, pentru a întări coerența cadrului juridic 
european, raportorul pentru aviz propune unele alinieri minore cu legislația privind orientările 
TEN-T.

Aceste idei se reflectă în următoarele amendamente:
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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Ar trebui să se ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că proiectele 
se derulează în conformitate cu normele 
și procedurile relevante ale Uniunii și ale 
statelor membre, în special cu legislația 
Uniunii în materie de mediu, protecția 
climei, siguranță, securitate, concurență, 
ajutoare de stat, achiziții publice, sănătate 
publică și accesibilitate.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) În cazul proiectelor transfrontaliere, 
statele membre și țările vecine implicate 
ar trebui să ia toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că autoritățile 
competente respective cooperează pentru 
a realiza în comun o evaluare 
transfrontalieră integrată și coerentă a 
impactului asupra mediului, din faza 
incipientă a planificării, în conformitate 
cu legislația aplicabilă privind 
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cofinanțarea de către UE.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Printre obiectivele Convenției de la 
Aarhus, ratificată de UE și transpusă în 
legislația proprie, se numără garantarea 
dreptului populației de a participa la 
luarea de decizii în ceea ce privește 
aspecte legate de mediul înconjurător. 
Prin urmare, ar trebui încurajată în 
continuare participarea populației, 
inclusiv a asociațiilor, organizațiilor și 
grupurilor și în special a organizațiilor 
neguvernamentale care lucrează în 
favoarea protecției mediului înconjurător. 
De asemenea, ar trebui consolidate 
elementele prezentei directive în proiectele 
de transport transfrontalier, prin 
utilizarea structurilor existente de 
dezvoltare a coridoarelor de transport și a 
instrumentelor necesare pentru 
identificarea posibilelor efecte asupra 
mediului.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Statele membre și ceilalți promotori 
de proiecte ar trebui să se asigure că 
evaluările proiectelor transfrontaliere 
sunt efectuate în mod eficient, evitându-se 
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întârzierile inutile.

Amendamentul 5

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) „tronson transfrontalier” înseamnă 
un tronson care asigură continuitatea 
unui proiect de interes comun între cele 
mai apropiate noduri urbane de ambele 
părți ale frontierei dintre două state 
membre sau dintre un stat membru și o 
țară vecină;

Justificare

Pentru a spori coerența prezentei directive cu Convenția Espoo și cu noul regulament TEN-T, 
este necesar să se păstreze aceeași formulare și aceleași definiții.

Amendamentul6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Patrimoniul istoric este o parte importantă a identității colective și din acest motiv ar trebui 
să existe posibilitatea ca proiectele care urmăresc protejarea sa să nu fie incluse în sfera de 
aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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

Justificare

În cadrul proiectelor TEN-T, principalele coridoare includ proiecte transfrontaliere esențiale 
în cazul cărora trebuie să se efectueze o evaluare atentă a impactului asupra mediului (EIM), 
îndeplinind toate cerințele legislației în vigoare a UE.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

[A se vedea amendamentul la articolul 3 litera ea (nouă)]

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 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 istoric și peisajul;

Justificare

[A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (3)]

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/92/UE
Articolul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) turismul, în cazul în care activitatea 
turistică are efecte semnificative asupra 
economiei locale și regionale;

Justificare

Implementarea anumitor proiecte poate avea un efect negativ asupra activității turistice care, 
la rândul său, poate avea un efect dăunător asupra economiei statelor membre, mai ales în 
situația în care economia unui stat membru depinde mult de turism.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Pentru proiectele enumerate în anexa II,
care fac obiectul unei verificări de la caz 
la caz în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2), 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.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) caracteristicile de mediu menționate la 
articolul 3 care pot fi afectate în mod 
semnificativ;

(e) caracteristicile menționate la articolul 3 
care pot fi afectate în mod semnificativ;

Justificare

Aria de cuprindere și nivelul de detaliu al informațiilor cuprinse în raportul de mediu nu ar 
trebui limitate doar la caracteristicile de mediu.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/92/UE
Articolul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următorul articol 5a (nou): 
(5a) În cazul proiectelor transfrontaliere, 
statele membre și țările vecine implicate 
iau toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că autoritățile competente 
respective cooperează pentru a realiza în 
comun o evaluare transfrontalieră 
integrată și coerentă a impactului asupra 
mediului, din faza incipientă a 
planificării, în conformitate cu legislația 
aplicabilă privind cofinanțarea de către 
UE.
În cazul proiectelor de transport din 
cadrul rețelei transeuropene de transport, 
se identifică posibilele efecte asupra 
rețelei Natura 2000, folosind sistemul 
TENTec și programul informatic 
Natura 2000 al Comisiei, precum și 
posibilele alternative.

Justificare

În cazul proiectelor de infrastructuri de transport ar trebui să se folosească în comun 
instrumentele informatice ale TEN-T și ale Natura 2000 pentru a preveni eventualele 
probleme încă din stadii timpurii.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2011/92/UE
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul proiectelor transfrontaliere de 
interes comun în domeniul 
transporturilor, incluse într-unul dintre 
coridoarele prevăzute în anexa I la 
Regulamentul de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei, 
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statele membre sunt implicate în
coordonarea lucrărilor de consultări 
publice. Coordonatorul se asigură că 
planificarea noilor infrastructuri include 
o consultare publică extinsă a tuturor 
părților interesate și a societății civile. În 
orice caz, coordonatorul poate propune 
modalități de dezvoltare a planului privind 
coridorul și de punere în aplicare a 
acestuia într-un mod echilibrat.

Justificare

Este bine să se poată apela la coordonatorii coridoarelor din cadrul rețelei trans-europene 
de transport în lucrările de consultări publice, astfel încât să se poată identifica în timp util 
eventualele probleme ce pot apărea, ținând cont de dificultatea sporită a proiectelor 
transfrontaliere.

Amendamentul 15

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

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:

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

Justificare

Articolul 6 alineatul (8) din Convenția de la Aarhus prevede obligativitatea de a se ține 
seama „în mod corespunzător” de rezultatele procedurii de participare publică: cerința mai 
puțin imperioasă din prezenta directivă, de a garanta că decizia autorității competente ia „în 
considerare” procedura de participare publică nu este, prin urmare, în conformitate cu 
cerințele Convenției de la Aarhus.
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Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

un rezumat al aspectelor menționate în 
temeiul articolelor 6 și 7;

Justificare

Literele (c) și (d) prevăd furnizarea datelor necesare pentru a informa inițiatorul proiectului 
și publicul cu privire la măsura în care constatările evaluării de mediu (efectuată de 
inițiatorul proiectului), răspunsurile la consultări și alte aspecte relevante au contribuit la 
luarea deciziei de către autoritatea competentă.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă autoritatea competentă decide să 
acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se 
asigură că aprobarea de dezvoltare include 
măsuri de monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului rezultate 
atât din etapa de construcție, cât și din 
etapa 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 pentru a 
facilita măsurile corective.

Justificare

Pentru a garanta că monitorizarea include etapele de construcție și de exploatare care sunt 
foarte importante în implementarea proiectelor din domeniul transportului.
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Amendamentul 18

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.
Aceste constatări sunt prezentate 
autorității competente și sunt puse la 
dispoziția publicului.

Justificare

Pentru a garanta că monitorizarea acoperă etapele de construcție și de exploatare, că ea este 
prezentată autorității competente și că rezultatele sunt puse la dispoziția publicului.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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

Pentru a se asigura coerența cu articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 12b, privind detalierea și nu 
suplimentarea criteriilor de selecție 
enumerate în anexa III și a informațiilor
menționate în anexele II.A și IV, pentru a 
le adapta la progresul științific și tehnic.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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].

Delegarea competențelor menționată la 
articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată de cinci ani, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
noua luni înainte de încheierea 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 
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opun prelungirii respective cel puțin cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Și aerul trebuie să fie inclus ca resursă naturală.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Și aerul trebuie să fie inclus ca resursă naturală.
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Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau a 
poluării atmosferice);

riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau a 
poluării atmosferice și a zgomotelor, 
inclusiv a vibrațiilor);

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

natura impactului; natura impactului, inclusiv numărul de 
locuri de muncă create;
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