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10.9.2013 A7-0277/102 

Amendamentul 102 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

în numele Grupului PPE 
 
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 19 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Ar trebui să se garanteze că 
persoanele care verifică rapoartele de 
mediu au, datorită calificării și 
experienței lor, competența tehnică 
necesară pentru a îndeplini atribuțiile 
prevăzute de Directiva 2011/92/UE într-
un mod obiectiv din punct de vedere 
științific și absolut independent față de 
inițiatorul proiectului și de autoritățile 
competente însele. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/103 

Amendamentul 103 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

în numele Grupului PPE 
 
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 3 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3 Articolul 3 

Evaluarea impactului asupra mediului 
identifică, descrie și evaluează într-o 
manieră corespunzătoare, în funcție de 
fiecare caz și în conformitate cu articolele 
4 - 11, efectele semnificative directe și 
indirecte ale unui proiect asupra 
următorilor factori: 

(1) Evaluarea impactului asupra mediului 
identifică, descrie și evaluează într-o 
manieră corespunzătoare, în funcție de 
fiecare caz și în conformitate cu articolele 
4 - 11, efectele semnificative directe și 
indirecte ale unui proiect asupra 
următorilor factori: 

(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 în ceea ce privește flora și 
fauna, acordând o atenție specială speciilor 
și habitatelor protejate în temeiul 
Directivelor 92/43/CEE, 2000/60/CE și 
2009/147/CE; 

 

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

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

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural 
și peisajul; 

(c) bunurile materiale și patrimoniul 
cultural și peisajul; 

(d) interacțiunea dintre factorii menționați 
la literele (a), (b) și (c); 

(d) interacțiunea dintre factorii menționați 
la literele (a), (b) și (c); 

(e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența (e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența 
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factorilor menționați la literele (a), (b) și 
(c), la riscurile de dezastre naturale și 
antropice. 

factorilor menționați la literele (a), (b) și 
(c), la riscurile probabile de dezastre 
naturale și antropice. 

 (1a) Atunci când există o standardizare a 
procedurilor disponibile pentru un anumit 
proiect sau o instalație în conformitate cu 
criteriile BAT, autoritatea competentă 
trebuie țină seama de acea standardizare 
și să își concentreze evaluarea impactului 
asupra mediului pe amplasarea 
instalațiilor sau a proiectului. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/104 

Amendamentul 104 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

în numele Grupului PPE 
 
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 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Articolul 4 se modifică după cum 
urmează: 

4. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul 
text: 

(a) alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu 
următorul text: 

„Articolul 4 

 (1) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), 
proiectele enumerate la anexa I se supun 
unei evaluări în conformitate cu articolele 
5-10. 

 (2) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), 
în cazul proiectelor enumerate în anexa 
II, statele membre stabilesc dacă proiectul 
trebuie supus unei evaluări în 
conformitate cu articolele 5-10. Statele 
membre iau această decizie: 

 (a) pe baza unei analize de la caz la caz; 

 sau 

 (b) pe baza unor praguri sau criterii 
stabilite de statele membre. 

 Statele membre pot decide aplicarea 
ambelor proceduri menționate la literele 
(a) și (b). 
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„(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, 
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 detaliată a 
informațiilor care trebuie furnizate 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 care îi revine în 
temeiul alineatului (2).  

 

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție care trebuie utilizate este 
specificată în anexa III.” 

(4) Atunci când se efectuează o analiză de 
la caz la caz sau se fixează praguri sau 
criterii în scopul aplicării alineatului (2), 
autoritatea competentă ia în considerare 
criteriile de selecție relevante legate de 
caracteristicile și de amplasarea 
proiectului, precum și posibilul său impact 
asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor 
de selecție este specificată în anexa III. 

(b) Se adaugă următoarele alineate (5) și 
(6): 

eliminat 

„(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 ia o decizie în 
temeiul alineatului (2), pe baza 
informațiilor furnizate de inițiatorul 
proiectului în conformitate cu 
alineatul (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. Decizia în 
temeiul alineatului (2): 

(a) precizează modul în care s-a ținut 
seama de criteriile din anexa III; 

eliminat 

(b) include motivele pentru care s-a 
solicitat sau nu s-a solicitat o evaluare a 

(b) include motivele pentru care s-a 
solicitat sau nu s-a solicitat o evaluare a 
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impactului asupra mediului în temeiul 
articolelor 5 - 10; 

impactului asupra mediului în temeiul 
articolelor 5 - 10, în special în ceea ce 
privește criteriile relevante enumerate în 
anexa III; 

(c) include o descriere a măsurilor avute în 
vedere pentru evitarea, prevenirea și 
reducerea oricăror efecte semnificative 
asupra mediului, în cazul în care se decide 
că nu trebuie realizată nicio evaluare a 
impactului asupra mediului în temeiul 
articolelor 5 - 10; 

(c) include o descriere a măsurilor avute în 
vedere pentru evitarea, prevenirea și 
reducerea oricăror efecte semnificative 
asupra mediului, în cazul în care se decide 
că nu trebuie realizată nicio evaluare a 
impactului asupra mediului în temeiul 
articolelor 5 - 10; 

(d) se pune la dispoziția publicului. (d) se pune la dispoziția publicului. 

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) în decurs de trei 
luni de la depunerea cererii de aprobare a 
dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul 
proiectului să fi comunicat toate 
informațiile necesare. În funcție de natura, 
complexitatea, amplasarea și anvergura 
proiectului propus, autoritatea competentă 
poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 
luni; în acest caz, autoritatea competentă 
informează inițiatorul proiectului cu privire 
la motivele care justifică prelungirea și la 
data la care preconizează că va lua decizia. 

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în 
temeiul alineatului (2) într-o perioadă de 
timp stabilită de statul membru, care să 
nu depășească 90 de zile de la depunerea 
cererii de aprobare a dezvoltării, cu 
condiția ca inițiatorul proiectului să fi 
comunicat toate informațiile necesare în 
temeiul alineatului (3). În funcție de 
natura, complexitatea, amplasarea și 
anvergura proiectului propus, autoritatea 
competentă poate prelungi o dată, în mod 
excepțional, termenul respectiv cu o 
perioadă de timp suplimentară, stabilită 
de statul membru, care să nu depășească 
60 de zile; în acest caz, autoritatea 
competentă informează în scris inițiatorul 
proiectului cu privire la motivele 
prelungirii și la data la care preconizează 
că va lua decizia, punând la dispoziția 
publicului informațiile menționate la 
articolul 6 alineatul (2). 

 

Dacă proiectul face obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului în conformitate 
cu articolele 5 - 10, decizia în temeiul 
articolului (2) din prezentul articol include 
informațiile prevăzute la articolul 5 
alineatul (2).” 

Dacă proiectul face obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului în conformitate 
cu articolele 5 - 10, decizia în temeiul 
articolului (2) din prezentul articol include 
avizul prevăzut la articolul 5 alineatul (2), 
dacă s-a solicitat un asemenea aviz în 
temeiul articolului respectiv.” 

Or. en 



 

AM\1002543RO.doc  PE515.950v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
10.9.2013 A7-0277/105 

Amendamentul 105 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

în numele Grupului PPE 
 
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 5 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 5 – alineatul 2 
 

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) În cazul în care inițiatorul proiectului 
o solicită, autoritatea competentă, după 
consultarea autorităților menționate la 
articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, 
redactează un aviz în care se 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, inclusiv, în special: 

(a) deciziile și avizele care trebuie 
obținute; 

eliminat 

(b) autoritățile și publicul care ar putea fi 
implicat; 

(b) autoritățile și publicul care ar putea fi 
implicat; 

(c) etapele individuale ale procedurii și 
durata acestora; 

(c) etapele individuale ale procedurii și 
termenele pentru durata acestora; 

(d) alternative rezonabile relevante la 
proiectul propus și particularitățile ale 
acestora; 

(d) alternative rezonabile care pot fi avute 
în vedere de inițiatorul proiectului, care 
sunt relevante pentru proiectul propus, 
particularitățile acestuia și impactul său 
semnificativ asupra mediului; 

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

eliminat 
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semnificativ; 

(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile unui 
anumit proiect sau tip de proiect; 

(f) informațiile relevante care trebuie 
furnizate cu privire la particularitățile unui 
anumit proiect sau tip de proiect; 

(g) informațiile și cunoștințele disponibile 
și obținute la alte niveluri ale procesului 
decizional sau prin intermediul altor acte 
legislative ale Uniunii, precum și metodele 
de evaluare care trebuie utilizate. 

(g) informațiile și cunoștințele disponibile 
și obținute la alte niveluri ale procesului 
decizional sau prin intermediul altor acte 
legislative ale Uniunii, precum și metodele 
de evaluare care trebuie utilizate. 

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 independenți și competenți 
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. 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/106 

Amendamentul 106 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

în numele Grupului PPE 
 
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 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 și 
nivelul suficient al calității rapoartelor de 
mediu 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 este pregătit de experți 
competenți; 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 este verificat de experți 
competenți și/sau de comitete de experți 
naționali, ale căror nume sunt făcute 
publice. 

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 competenți 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. 

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților acreditați și 
competenți din punct de vedere tehnic (de 
exemplu, calificările necesare, atribuirea 

Măsurile detaliate privind utilizarea și 
selecționarea experților competenți (de 
exemplu, experiența și calificările 
necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, 
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misiunilor de evaluare, autorizarea și 
descalificarea) sunt stabilite de statele 
membre. 

autorizarea și descalificarea) sunt stabilite 
de statele membre.  

 

 Autorității care revizuiește evaluarea 
impactului asupra mediului i se solicită să 
nu aibă niciun interes în dosar și nicio 
legătură cu acesta pentru a evita orice 
conflict de interese. 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/107 

Amendamentul 107 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

în numele Grupului PPE 
 
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 -ab (nouă) 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 6 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-ab) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(2) Publicul este informat printr-un 
portal central care este accesibil 
publicului în format electronic în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu*, prin anunțuri 
publice și prin alte mijloace adecvate, 
precum mijloacele electronice, într-o 
etapă timpurie a procedurii de luare a 
deciziilor privind mediul menționată la 
articolul 2 alineatul (2) și de îndată ce 
informațiile pot fi furnizate în limite 
rezonabile: 

Or. en 



 

AM\1002543RO.doc  PE515.950v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
10.9.2013 A7-0277/108 

Amendamentul 108 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

în numele Grupului PPE 
 
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 -ad (nouă) 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 6 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-ad) alineatul (5) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(5) Detaliile privind modalitățile de 
informare și consultare a publicului 
interesat se stabilesc de către statele 
membre. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a garanta că informațiile 
relevante sunt furnizate prin intermediul 
unui portal central, accesibil publicului în 
format electronic, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1) din Directiva 
2003/4/CE.” 

Or. en 

 
 


