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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Emisiile antropogenice de gaze și particule sunt generate în principal de procesele de 
combustie incompletă în domeniul transportului și al producerii de energie calorică și de 
energie, precum și de procesele chimice și de abraziunea inevitabilă în transportul rutier. 
Intensitatea acestora poate avea un caracter sezonier (mai ales emisiile scăzute).

Directiva PE și a Consiliului vizează stabilirea de noi plafoane de emisii la nivel național 
pentru cele mai importante tipuri de poluanți atmosferici. Propunerea de directivă va înlocui 
Directiva Nr. 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisie până în 2010, în vigoare, și 
va adapta legislația UE la angajamentele internaționale ce derivă din Protocolul de la 
Göteborg din 1999. Scopul propunerii este reducere potențialelor riscuri la adresa sănătății 
umane, a mediului și a climei. Propunerea reprezintă rezultatul reviziei politicii Uniunii de 
protecție a atmosferei și este parte din pachetul de noi reglementări UE. 

Pe lângă adaptarea legislației UE la modificările aduse dispozițiilor protocolului, ce datează 
deja de 25 de ani, propunerea de directivă prevede o anumită modificare, respectiv creșterea 
graduală a angajamentelor de reducere a emisiilor pentru perioada 2020-2030 și ulterior, 
pentru cele patru tipuri de gaze poluante prevăzute în actuala directivă (dioxid de sulf, oxizi 
de azot, compuși organici volatili alții decât metan și amoniac) și pentru particule cu 
diametrul minim de 2,5 micrometri (conform cu Protocolul modificat), precum și pentru 
emisiile de metan. În scopul acestor planuri ambițioase de reducere a poluanților, propunerea 
de directivă prevede plafoane de emisii pe termen mediu pentru 2025. 

Angajamentele statelor membre de reducere a emisiilor sunt exprimate ca procent de reducere 
a emisiilor între cantitatea totală de un anumit tip de poluant în anul de referință (2005) și 
cantitatea totală de emisii a respectivului poluant eliberată în atmosferă în anul calendaristic 
țintă. Directiva obligă statele membre să instituie programe naționale de reducere a emisiilor 
și să le actualizeze periodic (la fiecare doi ani). Programele ar trebui să conțină o descriere a 
activităților ce permit statelor membre să evalueze consecințele financiare ale atingerii 
obiectivelor de reducere a emisiilor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să fie obligate să 
monitorizeze emisiile de poluanți atmosferici și să stabilească bilanțuri naționale și estimări 
de emisii. Atât programele naționale, cât și bilanțurile de emisii se transmit Comisiei 
Europene. 

Propunerea de directivă introduce și o mică modificare la Directiva 2003/35/CE referitor la 
participarea societății civile la elaborarea anumitor planuri și programe de protecție a 
mediului. Această modificare constă într-o referire la o dispoziție privind programele 
naționale de reducere a emisiilor.

Modificarea Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului a devenit 
necesară, printre altele din cauza acidifierii solului, a eutrofizării apelor și a schimbărilor 
climatice progresive. A devenit astfel necesară dezvoltarea unui nou instrument juridic pentru 
consolidarea dispozițiilor deja puse în aplicare.

Cele mai importante sunt modificările privind dispozițiile juridice relative la implicarea 
societății în elaborarea planurilor și a programelor privind mediul. Prin urmare, a fost 



PE541.321v01-00 4/15 PA\1037812RO.doc

RO

introdusă o trimitere la dispozițiile naționale ce reglementează monitorizarea poluării 
atmosferice în anexa I la directiva susmenționată.

Poziția raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz salută propunerea pentru a nouă directivă a Parlamentului European și 
a Consiliului, însă trebuie subliniat că structura sa fundamentală a fost elaborată în urmă cu un 
sfert de secol și că propunerea nu face referire la necesitatea unei mai bune reglementări și a 
monitorizării emisiilor, mai ales la nivel local, prin îmbunătățirea metodelor de măsurare. 

Considerații specifice

1) Propunerea nu ia în considerare toate emisiile de particule, printre care emisiile de particule 
cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri, respectiv particulele cele mai periculoase pentru 
sănătatea umană și pentru schimbările climatice, de dimensiuni nanometrice. 

2) Propunerea nu include și emisiile de hidrocarburi aromate clorinate, ca dioxinele.

3) Un aspect important și actual este caracterul sezonier al emisiilor, respectiv creșterea 
acestora în sezonul rece, precum și a emisiilor așa-numit scăzute.

4) Având în vedere că emisiile se răspândesc indiferent de granițe, țările maritime, sectorul 
aviației și al transportului maritim nu ar trebui să beneficieze de derogări la reducerea 
emisiilor proprii. Nu ar trebui să li se permită statelor membre să își evalueze emisiile cu 
„flexibilitate”.

5) Unul dintre tipurile de gaze periculoase eliberat în atmosferă de factori antropici, deși nu 
produs în cantități importante de către om, sunt hidrosulfurile. Sunt cunoscute de exemplu 
anumite metode prin care, folosind culturi de bacterii, se rafinează țiței bogat în hidrosulfuri, 
emițându-se astfel cantități importante din acest gaz în atmosferă.

6) Dintr-o perspectivă formală, și mai ales în ceea ce privește trimiterile la diferite anexe ale 
propunerilor Comisiei, se observă o lipsă generală de transparență a propunerii de directivă 
prezentate de Comisie. În opinia raportorului pentru aviz, propunerea ar trebui să dispună de 
propriile anexe și ar trebui să indice în mod mai clar la ce documente concrete face referire.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește limitele 
emisiilor atmosferice de poluanți cu efect 
de acidifiere și de eutrofizare, de precursori 
ai ozonului, de particule în suspensie 
primare și de precursori ai particulelor în 
suspensie secundare, precum și de alți 
poluanți atmosferici din statele membre și 
prevede elaborarea, adoptarea și punerea în 
aplicare a unor programe naționale de 
control al poluării atmosferice, precum și 
monitorizarea și raportarea emisiilor 
poluante și a efectelor acestora.

Prezenta directivă stabilește limitele pentru 
statele membre ale emisiilor atmosferice
măsurabile de gaze și particule, cu efect 
de acidifiere și de eutrofizare, de precursori 
ai ozonului, precum și de particule în 
suspensie primare și de precursori ai 
particulelor în suspensie secundare, indică 
sursele greu măsurabile de alți poluanți 
atmosferici ce formează aerosoli și 
prevede elaborarea, adoptarea și punerea în 
aplicare a unor programe naționale de 
control al poluării atmosferice, precum și
elaborarea unor metode mai bune pentru
monitorizarea și raportarea emisiilor 
poluante și a efectelor acestora.

Or. pl

Justificare

Limitele emisiilor nu se pot referi decât la acele tipuri și forme de emisii ce pot fi măsurate în 
mod inechivoc, utilizând metode fizico-chimice existente pentru monitorizarea lor 
permanentă. Însă ar trebui indicate și sursele de emisii greu măsurabile în mod exact, dar 
care creează aerosoli cu durată lungă de viață și periculoși pentru sănătate și mediu, și ar 
trebui făcute eforturi pentru dezvoltarea unor metode mai bune de monitorizare a lor.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „emisie” înseamnă eliminarea în 
atmosferă a unei substanțe dintr-o sursă 
punctuală sau difuză;

(1) „emisie” înseamnă procese fizico-
chimice de natură generală ce generează 
și eliberează în atmosferă substanțe
gazoase sau particule din surse punctuale 
sau difuze;

Or. pl
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Justificare

Este necesară o mai bună și mai complexă înțelegere a tuturor emisiilor ce intervin în timpul 
proceselor, respectiv generarea și eliberarea lor și nu doar eliberarea finală a produselor.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „emisie scăzută” înseamnă emisii de 
cămin cu caracter sezonier, din surse 
punctuale, îndeosebi în perioadele reci, 
respectiv emisii de gaze și particule în 
atmosferă ca rezultat al curenților de 
convecție determinate de gazele de ardere 
de la instalațiile termice cu eficiență 
calorică redusă ca urmare a unei eficiențe 
reduse a combustiei combinate cu lipsa 
oxigenului; 

Or. pl

Justificare

Aceasta este una dintre sursele de poluare periculoasă care se întâlnește adeseori în 
aglomerațiile urbane și este cauzată de o eficiență redusă a combustiei ce poate conduse la 
crearea de smog.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „oxizi de azot” (NOx) înseamnă
monoxidul de azot și dioxidul de azot, 
exprimați ca dioxid de azot;

(4) „oxizi de azot” (NOx) înseamnă un 
amestec de oxizi de azot de compoziție 
nedefinită;

Or. pl

Justificare

Sunt necesare clarificări, NOx fiind un amestec de oxizi de azot cu o compoziție nedefinită, 
produși în timpul combustiei de combustibili fosili. Amestecul consistă din cantități 
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preponderente de NO față de cantități mult mai puțin dăunătoare de NO2 și, ocazional, urme 
de N2O.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „compuși organici volatili nemetanici”
(COVnm) înseamnă toți compușii organici 
de natură antropică, alții decât metanul, 
care pot produce oxidanți fotochimici 
printr-o reacție cu oxizii de azot, în 
prezența luminii solare;

(5) „compuși organici volatili nemetanici”
(COVnm) înseamnă toți compușii organici 
de natură antropică prezenți în atmosferă, 
alții decât metanul, care, în prezența 
luminii solare, reacționează cu dioxidul de 
azot din atmosferă pentru a stimula 
producerea de oxidanți fotochimic;

Or. pl

Justificare

Se subliniază astfel că aceste fenomene au loc în atmosfera propriu-zisă, și nu doar în timpul 
proceselor de combustie a combustibililor fosili.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), metan 
(CH4) și alți compuși organici volatili
(COVnm), amoniac (NH3), particule
organice și anorganice în stare solidă 
(PM2,5) sau lichidă, în conformitate cu 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor care se aplică începând cu 2020 și 
2030, astfel cum se prevede în anexa II.

Or. pl



PE541.321v01-00 8/15 PA\1037812RO.doc

RO

Justificare

Noțiunea de „compuși organici volatili nemetanici” nu respectă întrutotul standardele 
științifice profesionale. Trebuie indicat că aerosolii dăunători se compun din microparticule 
și nanoparticule în stare solidă și lichidă, suspendate în atmosferă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre iau toate măsurile necesare 
care nu presupun costuri disproporționate 
pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 
PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 
stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 
prin intermediul unei traiectorii de 
reducere liniare între nivelurile de emisii 
pentru 2020 și nivelurile de emisii definite 
de angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre iau toate măsurile necesare 
care nu presupun costuri disproporționate 
pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 la care se face trimitere la 
alineatul (1), ce au loc direct pe teritoriul 
lor, pe apele teritoriale sau în propriile 
zone economice exclusive.

Or. pl

Justificare

E inutilă repetarea enumerării tipurilor de emisii, este suficientă trimiterea la alineatul 
anterior. Având în vedere progresele tehnologice în domeniul eficienței combustiei, stabilirea 
unui plafon pentru emisii pe baza cantității de combustibil vândut este o gravă eroare. De 
asemenea, nu trebuie să se aplice alte norme și criterii pentru apele teritoriale ale statelor 
sau pentru zonele economice exclusive ce le aparțin, dat fiind că schimbările climatice 
afectează întreaga planetă.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea respectării dispozițiilor de la 
alineatele (1) și (2), următoarele emisii nu 

(3) În vederea respectării dispozițiilor de la 
alineatele (1) și (2), următoarele emisii sunt 
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sunt luate în considerare: luate în considerare:

(a) emisiile de la aeronave rezultate în 
afara ciclului de aterizare și decolare;

(a) emisiile de la aeronave în afara ciclului 
de aterizare/decolare;

(b) emisiile din Insulele Canare, din 
departamentele franceze de peste mări, din 
Insulele Madeira și din Insulele Azore;

(b) emisiile din Insulele Canare, din 
departamentele franceze de peste mări, din 
Insulele Madeira și din Insulele Azore;

(c) emisiile provenite de la traficul maritim 
național înspre și dinspre teritoriile 
menționate la litera (b);

(c) emisiile provenite de la traficul maritim 
național înspre și dinspre teritoriile 
menționate la litera (b);

(d) emisiile provenite de la traficul maritim 
internațional, fără a aduce atingere 
articolului 5 alineatul (1).

(d) emisiile provenite de la traficul maritim 
internațional, fără a aduce atingere 
articolului 5 alineatul (1).

Or. pl

Justificare

Nu pot fi trecute cu vederea toate aceste emisii care, întocmai ca CO2, se mențin timp 
îndelungat în atmosferă și contribuie la schimbările climatice.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia Europeană evaluează 
distribuția extrem de dinamică a emisiilor 
de NOx ce provin de la motoare diesel 
nestaționare cu care sunt echipate 
autovehicule personale și utilitare aflate 
în uz pe teritoriul UE, în vederea evaluării 
și realizării angajamentelor de reducere a 
emisiilor de NOx din toate sursele. 

Or. pl

Justificare

Numărul autovehiculelor cu motoare diesel din statele membre UE crește cu rapiditate. 
Totodată crește și exportul de autovehicule uzate echipate cu motoare diesel, de exemplu 
înspre Europa Centrală și de Est, ceea ce înseamnă că emisiile cresc rapid în respectivele 
țări și că toate angajamentele exprimate în mii de tone riscă să devină imprecise.



PE541.321v01-00 10/15 PA\1037812RO.doc

RO

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Plafoanele de emisii antropogenice se 
determină prin deducerea cantității de 
emisii naturale din totalul emisiilor.

Or. pl

Justificare

Referitor la emisiile naturale, de exemplu de oxizi de azot de pe terenurile agricole cultivate.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea respectării nivelurilor 
intermediare de emisii stabilite pentru 
2025 în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și a angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor de NOx, 
SO2 și PM2,5 stabilite în anexa II, care se 
aplică începând cu 2030, statele membre 
pot să compenseze reducerile de emisii de 
NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la 
traficul maritim internațional cu emisiile 
de NOx, SO2 și PM2,5 eliberate de alte 
surse în același an, cu condiția ca acestea 
să îndeplinească următoarele cerințe: 

(a) reducerea emisiilor are loc în zonele 
maritime care fac parte din apele 
teritoriale ale statelor membre, în zone 
economice exclusive sau în zone de 
control al poluării, în cazul în care au fost 
stabilite astfel de zone;

(b) statele membre au adoptat și au pus în 
aplicare măsuri eficiente de monitorizare 
și de inspecție, pentru a asigura buna 
funcționare a acestui mecanism de 

eliminat



PA\1037812RO.doc 11/15 PE541.321v01-00

RO

flexibilitate;

(c) statele membre au pus în aplicare 
măsuri pentru a înregistra reduceri ale 
emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 provenite 
de la traficul maritim internațional mai 
mari decât nivelurile de emisii care s-ar 
atinge prin respectarea standardelor 
Uniunii aplicabile emisiilor de NOx, SO2 
și PM2,5 și au demonstrat un nivel 
adecvat de cuantificare a reducerilor 
suplimentare de emisii rezultate în urma 
aplicării acestor măsuri;

(d) statele membre nu au compensat mai 
mult de 20 % din reducerile de emisii de 
NOx, SO2 și PM2,5 calculate în 
conformitate cu litera (c), cu condiția ca 
respectiva compensare să nu ducă la 
nerespectarea angajamentelor naționale 
de reducere a emisiilor pentru 2020 
stabilite în anexa II.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot stabili inventare 
naționale de emisii anuale ajustate pentru 
SO2, NOx, NH3, COVnm și PM2,5, în 
conformitate cu anexa IV, în cazul în care 

(3) Statele membre pot stabili inventare 
naționale de emisii anuale ajustate
menționate la articolul 4 alineatul (1) în 
conformitate cu anexa IV, în cazul în care 
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nerespectarea angajamentelor naționale de 
reducere a emisiilor sau a nivelurilor 
intermediare de emisii ar rezulta din 
aplicarea unor metode îmbunătățite de 
inventariere a emisiilor, actualizate în 
conformitate cu cunoștințele științifice.

nerespectarea angajamentelor naționale de 
reducere a emisiilor sau a nivelurilor 
intermediare de emisii ar rezulta din 
aplicarea unor tehnologii îmbunătățite de
limitare și de inventariere a emisiilor, 
actualizate pe baza monitorizărilor și în 
conformitate cu cunoștințele științifice.

Or. pl

Justificare

Aici nu este atât vorba despre stabilirea în mod științific a metodelor de inventariere a 
emisiilor, ci de tehnologii care să permită limitarea acestora și monitorizarea lor, ceea ce ar 
ajuta la actualizarea obiectivă a acestor liste.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții 
în termen de nouă luni de la data primirii 
raportului relevant menționat la articolul 7 
alineatele (4), (5) și (6), statul membru în 
cauză consideră că aplicarea mecanismului 
de flexibilitate este acceptată și valabilă 
pentru anul respectiv. În cazul în care 
Comisia consideră că utilizarea unui 
mecanism de flexibilitate nu este în 
conformitate cu cerințele și criteriile 
aplicabile, aceasta adoptă o decizie și 
informează statul membru cu privire la 
faptul că mecanismul în cauză nu poate fi 
acceptat.

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții 
în termen de nouă luni de la data primirii 
raportului relevant menționat la articolul 7 
alineatele (4), (5) și (6), statul membru în 
cauză consideră că aplicarea mecanismului 
de flexibilitate este acceptată și valabilă 
pentru anul respectiv.

Or. pl

Justificare

Există în mod clar o problemă cu recurgerea la această flexibilitate, respectiv lipsa unor 
criterii clare în determinarea sa. De aici dispoziția prevăzută în chiar proiectul de directivă, 
ca însăși Comisia să arbitreze în această problemă.
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre elimină în mod 
treptat sursele de emisii scăzute, mai ales 
în aglomerațiile urbane mai importante, 
prin înlocuirea instalațiilor de încălzire 
depășite cu echipamente moderne și cu 
eficiență crescută în casele și locuințele 
individuale, iar în cazul zonelor 
rezidențiale compacte, prin înlocuirea 
centralelor termice cu mici puncte termo-
electrice locale.

Or. pl

Justificare

Se impune nu doar reducerea emisiilor scăzute, ci însăși eliminarea acestora.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea și statele membre, după caz, 
continuă cooperarea bilaterală și 
multilaterală cu țările terțe și coordonarea 
în cadrul organizațiilor internaționale 
relevante precum Programul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 
Comisia Economică pentru Europa a 
Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația 
Maritimă Internațională (OMI) și 
Organizația Aviației Civile Internaționale 
(OACI), inclusiv prin schimb de informații, 
în materie de cercetare și dezvoltare în 
domeniul tehnic și științific, cu scopul de a 
îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii.

Uniunea și statele membre, după caz, 
continuă cooperarea bilaterală și 
multilaterală cu țările terțe și coordonarea 
în cadrul organizațiilor internaționale 
relevante precum Programul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 
Comisia Economică pentru Europa a 
Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația 
Maritimă Internațională (OMI) și 
Organizația Aviației Civile Internaționale 
(OACI), inclusiv prin schimb de informații, 
în materie de cercetare și dezvoltare în 
domeniul tehnic și științific, cu scopul de a 
îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii. 
Statele membre organizează consultări la 
nivel transfrontalier privind pericolele 
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comune pe care le reprezintă emisiile din 
regiuni industriale învecinate din 
respectivele state membre și elaborează 
planuri comune de eliminare sau 
reducere a respectivelor emisii.

Or. pl

Justificare

Statele membre învecinate ar trebui să elaboreze planuri de eliminare sau de reducere a 
emisiilor, mai ales în cazurile în care există regiuni industriale învecinate aparținând 
ambelor state membre.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea Directivei 2003/35/CE Modificări aduse Directivei 2003/35/CE

Or. pl

Justificare

Mai jos este prevăzută o propunerea de modificare a articolului 2 alineatul (2) din Directiva 
2003/35/CE prin adăugarea literei (e), ceea ce impune folosirea pluralului în titlul articolului 
16.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful -1 (nou)
Directiva 2003/35/CE
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

La articolul 2 alineatul (2) din Directiva 
2003/35/CE, se adaugă următorul 
paragraf:

Statele membre asigură posibilitatea unei 
implicări active a societății civile în 
elaborarea unor astfel de planuri sau 



PA\1037812RO.doc 15/15 PE541.321v01-00

RO

programe și a derivatelor lor, prin 
aplicarea de măsuri tipice de democrație 
directă, specifice fiecărui stat membru, 
îndeosebi prin consultări publice, anchete 
de opinie și referendum local, mai ales 
acolo unde planul sau programul 
respectiv este susceptibil să aibă o 
importanță deosebită pentru colectivitatea 
locală.

Or. pl

Justificare

Soluția prevăzută în actuala directivă se referă doar la anchetele de opinie, fără însă să 
prevadă o mai largă aplicare a măsurilor tipice democrației directe, respectiv consultările 
publice obligatorii privind aspectele importante pentru colectivitățile locale sau referendum 
local (facultativ).


