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10.9.2013 A7-0277/84 

Amendamentul 84 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 
 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Pragurile de producție prevăzute în 
anexa I la Directiva 2011/92/UE pentru 
țiței și gaze naturale obținute din resurse 
convenționale nu țin seama de 
specificitatea nivelurilor de producție 
zilnică de hidrocarburi din resurse 
neconvenționale, care adesea variază 
substanțial. Astfel, proiectele referitoare 
la aceste hidrocarburi nu fac obiectul 
unei evaluări obligatorii a impactului 
asupra mediului la nivel de puț, ci la nivel 
de proiect. În conformitate cu principiul 
precauției, astfel cum s-a solicitat în 
rezoluția Parlamentului European din 21 
noiembrie 2012 referitoare la impactul 
activităților de extracție a gazelor de șist și 
a uleiului de șist asupra mediului, este 
oportună introducerea producției 
comerciala a hidrocarburilor 
neconvenționale în anexa I la Directiva 
2011/92/UE, astfel încât proiectele de 
producție comercială referitoare la aceste 
hidrocarburi să fie supuse în mod 
sistematic evaluării impactului asupra 
mediului. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/85 

Amendamentul 85 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 4 – litera a 

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. 

Atunci când se efectuează o analiză de caz 
în sensul alineatului (2), inițiatorul 
furnizează un rezumat al informațiilor cu 
privire la caracteristicile proiectului, la 
impactul său potențial asupra mediului și la 

măsurile avute în vedere pentru evitarea și 
reducerea efectelor semnificative. Lista 
informațiilor care trebuie luate în 
considerare este specificată în anexa II.A. 
Totalitatea informațiilor care trebuie 
furnizate de inițiatorul proiectului este 
limitată la minimul necesar și se limitează 
la aspectele-cheie care permit autorității 
competente să ia decizia sa în temeiul 
alineatului (2). 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/86 

Amendamentul 86 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 11 

 
 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

eliminat 

„Articolul 12a  

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

 

Articolul 12b  

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol. 

 

(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 12a este conferită Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[OPOCE, vă rugăm să introduceți data 
intrării în vigoare a prezentei directive]. 

 

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 12a poate fi revocată oricând 
de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificate 
în decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
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deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
deja în vigoare. 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.” 

 

  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Amendamentul 87 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 3  

 
 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 

înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 

mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă trebuie să respecte obligațiile 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă. 

Proiectele în cazul cărora cererea de 
aprobare de dezvoltare a fost depusă 

înainte de data menționată la articolul 2 
alineatul (1) primul paragraf și în cazul 
cărora evaluarea impactului asupra 

mediului nu a fost finalizată înainte de data 
respectivă nu sunt supuse obligațiilor 
menționate la articolele 3-11 din Directiva 
2011/92/UE, astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/88 

Amendamentul 88 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Anexă – punctul -1 (nou) 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa I – punctul 14 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 14a. Extracția, în scopuri comerciale, a 
țițeiului și/sau a gazelor naturale 
capturate în straturi de șist care conțin 
gaz sau în alte formațiuni de roci 
sedimentare cu o permeabilitate și 
porozitate egale sau mai mici, în cazul în 
care cantitatea extrasă depășește 500 de 
tone de petrol pe zi sau 500 000 de metri 
cubi de gaz pe zi. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/89 

Amendamentul 89 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Anexă – punctul -1 (nou)  

Directiva 2011/92/UE 
Anexa I – punctul 14 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 14a. Explorarea, în scopuri comerciale, a 
țițeiului și/sau a gazelor naturale 
capturate în straturi de șist care conțin 
gaz sau în alte formațiuni de roci 
sedimentare cu o permeabilitate și 
porozitate egale sau mai mici, indiferent 
de cantitatea extrasă. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/90 

Amendamentul 90 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Anexă – punctul -1 (nou) 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa I – punctul 14 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 14b. Extracția, în scopuri comerciale, a 
gazelor naturale din zăcămintele de 
cărbune, în cazul în care cantitatea 
extrasă depășește 500 000 de metri cubi pe 
zi, fiind exclusă extracția din motive de 
siguranță. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/91 

Amendamentul 91 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Anexă – punctul -1 a (nou) 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa I – punctul 14 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 14b. Extracția, în scopuri comerciale, a 
gazelor naturale din zăcămintele de 
cărbune, indiferent de cantitatea extrasă, 
fiind exclusă extracția din motive de 
siguranță. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Amendamentul 92 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul -1 b (nou)  

Directiva 2011/92/UE 
Anexa II – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În anexa II, punctul 2 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „2. INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 

 (a) Cariere, exploatații miniere la zi și 
turbării (proiecte neincluse la anexa I); 

 (b) exploatații miniere subterane; 

 (c) extracția mineralelor prin dragare 
marină sau fluvială; 

 (d) foraje de mare adâncime, cu excepția 
forajelor pentru investigarea stabilității 
solului, în special: 

 (i) foraj geotermic; 

 (ii) foraj pentru depozitarea deșeurilor 
nucleare; 

 (iii) foraj pentru alimentarea cu apă; 

 (iv) foraj pentru explorarea țițeiului și/sau 
a gazelor naturale captive în straturile de 
gaze de șist sau în alte formațiuni de roci 
sedimentare; 

 (v) explorarea gazelor naturale din 
zăcămintele de cărbune; 
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 (e) instalații industriale de suprafață 
pentru explorarea și extracția cărbunelui, 
a petrolului, a gazelor naturale și a 
minereurilor, precum și a șistului 
bituminos, a țițeiului și/sau a gazelor 
naturale captive în straturile de gaze de 
șist sau în alte formațiuni de roci 
sedimentare și a gazelor naturale din 
zăcămintele de cărbune.” 

Or. en 

 
 


