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10.9.2013 A7-0277/93 

Amendamentul 93 

Jens Rohde, Andrea Zanoni 

în numele Grupului ALDE 
 

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 8 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Decizia de acordare a aprobării de 
dezvoltare poate fi luată și prin adoptarea 
unui act legislativ național specific, cu 
condiția ca autoritatea competentă să fi 
realizat evaluarea impactului asupra 
mediului în toate componentele sale, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/94 

Amendamentul 94 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 1 – litera ca (nouă) 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) se adaugă următorul alineat: 

 „(4a) Prezenta directivă nu se aplică 
lucrărilor prevăzute în cadrul unei 
aprobări a dezvoltării eliberate în sensul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului sau necesare 
pentru punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire sau reparare a daunei aduse 
mediului conform Directivei 2004/35/CE 
a Parlamentului European și 
Consiliului.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Amendamentul 95 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 6 – litera -a (nouă) 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) la alineatul 3 se adaugă următorul 
paragraf: 

 „Cererile de acces la informațiile 
menționate la prezentul alineat se 
soluționează în conformitate cu articolele 
3, 4 și 5 din Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/96 

Amendamentul 96 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 6 – litera aa (nouă) 
Directiva 2011/92/UE 
Articolul 6 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-aa) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(4) Publicului interesat trebuie să i se 
ofere de la început oportunități efective de 
participare la procedurile decizionale 
privind mediul menționate la articolul 2 
alineatul (2), prin intermediul raportului 
cu autoritatea sau autoritățile competente. 
Acestea au obligația, în timpul procesului  
decizional, să prezinte observațiile și 
opiniile pe care publicul are dreptul să le 
exprime atunci când toate opțiunile sunt 
posibile și înainte de luarea unei decizii 
asupra cererii de aprobare de dezvoltare.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Amendamentul 97 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 9 a (nou) 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 11 – alineatul 3  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
9a. la articolul 11, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 
„(3) Statele membre stabilesc ceea ce 
înseamnă interes suficient și încălcarea 
unui drept în conformitate cu obiectivul 
de a acorda publicului interesat un acces 
larg la justiție. În acest sens, interesul 
oricărei organizații neguvernamentale 
care îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2), și anume: 

 
(a) are un sediu pe teritoriul afectat de 
deciziile, actele sau omisiunile care fac 
obiectul dispozițiilor de la articolul 6 și 

 
(b) respectă cerințele prevăzute în 
legislația națională, 

 
este considerat suficient conform 
alineatului 1 litera (a) din prezentul 
articol. Se consideră că aceste organizații 
au drepturi care pot fi încălcate în sensul 
alineatului (1), litera (b) al prezentului 
articol.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Amendamentul 98 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 9 – litera b 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 9 – alineatul 3  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se adaugă următorul alineat (3): eliminat 

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

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/99 

Amendamentul 99 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 nu trebuie să 
respecte obligațiile 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 A7-0277/100 

Amendamentul 100 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 1 – punctul 2 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa III – punctul 1 – litera g  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) impacturile proiectului asupra 
schimbărilor climatice (în termeni de 

emisii de gaze cu efect de seră provenind 
inclusiv din exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură), contribuția proiectului la 
îmbunătățirea rezilienței, precum și 
impacturile schimbărilor climatice asupra 
proiectului (de exemplu, dacă proiectul 
este coerent cu un climat în schimbare); 

(g) impacturile proiectului asupra climei 
(în termeni de emisii probabile de gaze cu 
efect de seră provenind inclusiv din 
exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură). 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/101 

Amendamentul 101 

Giancarlo Scottà 

în numele Grupului EFD 

 

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 1 – punctul 2 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa IV – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. O descriere a aspectelor de mediu 
susceptibile de a fi afectate în mod 

semnificativ de proiectul propus, inclusiv, 
în special, populația, sănătatea umană, 
fauna, flora, biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice pe care le furnizează, 
terenurile (ocuparea terenurilor), solul 
(materia organică, eroziunea, tasarea, 
impermeabilizarea), apa (cantitatea și 
calitatea), aerul, factorii climatici, 
schimbările climatice (emisii de gaze cu 
efect de seră, provenind inclusiv din 
exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultură, 
potențialul de atenuare, impacturile 
relevante pentru adaptare, dacă proiectul 
ține seama de riscurile asociate 
schimbărilor climatice), bunurile 
materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel 
arhitectural și cel arheologic, peisajul; 
această descriere ar trebui să includă atât 
interrelația dintre factorii de mai sus, cât și 
nivelul de expunere, vulnerabilitate și 

reziliență al factorilor de mai sus la 
riscurile de dezastre naturale și antropice. 

4. O descriere a factorilor de mediu 
susceptibili de a fi afectate în mod 

semnificativ de proiectul propus, inclusiv, 
în special, populația, sănătatea umană, 
fauna, flora, biodiversitatea, terenurile 
(ocuparea terenurilor), solul (materia 
organică, eroziunea, tasarea, 
impermeabilizarea), apa (cantitatea și 
calitatea), aerul, factorii climatici, clima 
(emisii de gaze cu efect de seră probabile, 
provenind inclusiv din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură), bunurile 

materiale (inclusiv impactul advers asupra 
valorii bunurilor imobiliare rezultat în 
urma deteriorării factorilor de mediu), 
patrimoniul cultural, inclusiv cel 
arhitectural și cel arheologic, peisajul; 
această descriere ar trebui să includă atât 
interrelația dintre factorii de mai sus, cât și 

nivelul de expunere, vulnerabilitate și 
reziliență al factorilor de mai sus la 
riscurile de dezastre naturale și antropice. 

Or. en 
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