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10.9.2013 A7-0277/109 

Amendamentul 109 

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 8 

Directiva 2011/92/UE 
Articolul 8 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 8 Articolul 8 

(1) 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 
adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt 
luate în considerare în mod corespunzător 
și sunt evaluate în mod amănunțit în 
cadrul procedurii de autorizare. La 
adoptarea unei decizii privind acordarea 
sau refuzul acordului cu privire la 
dezvoltare, autoritatea competentă sau 
autoritățile competente informează 
publicul în acest sens în conformitate cu 
procedurile aplicabile și pun la dispoziția 
publicului următoarele informații: 

(a) evaluarea de mediu a autorității 
competente menționate la articolul 3 și 
condițiile de mediu anexate deciziei, 
inclusiv o descriere a principalelor măsuri 
de evitare, de reducere și, dacă este posibil, 
de compensare a efectelor negative 
semnificative; 

(a) rezultatele evaluării de mediu a 
autorității competente menționate la 
articolul 3, inclusiv un rezumat al 
observațiilor și avizelor primite în temeiul 
articolelor 6 și 7, și condițiile de mediu 
anexate deciziei, inclusiv o descriere a 
principalelor măsuri de evitare, de reducere 
și, dacă este posibil, de compensare a 
efectelor negative semnificative; 

(b) principalele motive pentru alegerea 
proiectului astfel cum este adoptat, în 
lumina celorlalte alternative avute în 
vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării 
existente a mediului în cazul în care 
proiectul nu este implementat (scenariu 

(b) o descriere scurtă a principalelor 
alternative studiate de inițiatorul 
proiectului și o expunere a principalelor 
motive care stau la baza alegerii sale, 
ținând seama de efectele asupra mediului; 
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de bază); 

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

eliminat 

(d) o declarație care să rezume modul în 
care considerentele de mediu au fost 
integrate în aprobarea de dezvoltare și 
modul în care au fost încorporate sau luate 
în considerare în alt mod rezultatele 
consultărilor și informațiile colectate în 
temeiul articolelor 5, 6 și 7. 

(d) o declarație care să rezume modul în 
care considerentele de mediu au fost 
integrate în aprobarea de dezvoltare și 
modul în care au fost încorporate sau luate 
în considerare în alt mod raportul de 
mediu, rezultatele consultărilor și 
informațiile colectate în temeiul articolelor 
5, 6 și 7. 

Pentru proiectele care pot avea efecte 
negative semnificative la nivel 
transfrontalier, autoritatea competentă 
furnizează informații în cazul în care nu a 
ținut seama de observațiile primite de la 
statul membru afectat în timpul 
consultărilor desfășurate în temeiul 
articolului 7. 

Pentru proiectele care pot avea efecte 
negative semnificative la nivel 
transfrontalier, autoritatea competentă 
furnizează informații în cazul în care nu a 
ținut seama de observațiile primite de la 
statul membru afectat în timpul 
consultărilor desfășurate în temeiul 
articolului 7. 

(2) Dacă, în urma consultărilor și 
informațiilor colectate în temeiul 
articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că 
un proiect va avea efecte negative 
semnificative asupra mediului, autoritatea 
competentă, cât mai curând posibil și în 
strânsă cooperare cu autoritățile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) și cu 
inițiatorul proiectului, examinează 
oportunitatea revizuirii raportului de mediu 
menționat la articolul 5 alineatul (1) și a 
modificării proiectului în scopul evitării 
sau al reducerii efectelor negative, precum 
și necesitatea unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii. 

(2) Autoritatea competentă, cât mai curând 
posibil și după consultarea autorităților 
menționate la articolul 6 alineatul (1) și a 
inițiatorului proiectului, examinează 
oportunitatea refuzării aprobării de 
dezvoltare sau a revizuirii raportului de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) 
și a modificării proiectului în scopul 
evitării sau al reducerii efectelor negative, 
precum și necesitatea, în temeiul legislației 
aplicabile, a unor măsuri suplimentare de 
atenuare sau compensatorii. 

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, pe baza legislației aplicabile, că 
aprobarea de dezvoltare include măsuri de 
monitorizare a efectelor negative 
semnificative asupra mediului. 
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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. 

 

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de 
monitorizare existente care decurg din 
alte acte legislative ale Uniunii. 

 

  

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează în 
termen de trei luni raportul privind 
impactul proiectului asupra mediului. 

(3) După transmiterea către autoritatea 
competentă a tuturor informațiilor necesare 
colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, 
inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor 
specifice solicitate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, și după finalizarea 
consultărilor menționate la articolele 6 și 7, 
autoritatea competentă își finalizează 
raportul privind impactul proiectului 
asupra mediului într-un termen stabilit de 
statul membru, dar care să nu depășească 
90 de zile. 

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 
prelungirii și la data la care preconizează 
că își va lua decizia. 

În funcție de natura, complexitatea, 
amplasarea și anvergura proiectului propus, 
autoritatea competentă poate prelungi în 
mod excepțional termenul respectiv cu o 
perioadă de timp suplimentară, stabilită 
de statul membru, dar care să nu 
depășească 90 de zile; în acest caz, 
autoritatea competentă informează în scris 
inițiatorul proiectului cu privire la motivele 
prelungirii și la data la care preconizează 
că își va lua decizia. 

(4) Înainte de luarea unei decizii privind 
acordarea sau neacordarea aprobării de 
dezvoltare, autoritatea competentă 
verifică dacă informațiile din raportul de 
mediu menționat la articolul 5 alineatul 
(1) sunt actualizate, în special în ceea ce 
privește măsurile avute în vedere pentru 
prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, 
compensarea eventualelor efecte negative 
semnificative. 

eliminat 

 __________ 
* JO L 312, 22.11.2008, p. 3 
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Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Amendamentul 110 

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 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 după 
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, în măsura în care inițiatorul 
proiectului solicită efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul său în conformitate cu noile 
dispoziții. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Amendamentul 111 

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 

Anexă – punctul -1 (nou) 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa I 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Anexa I se modifică după cum 
urmează: 

 (a) titlul se înlocuiește cu următorul text: 

 „PROIECTE MENȚIONATE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) 
(PROIECTE CARE FAC OBIECTUL 
UNEI EVALUĂRI OBLIGATORII A 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)” 

 (c) la punctul 7, litera (a) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(a) construirea de linii pentru traficul 
feroviar de lungă distanță și de 
aeroporturi [...];” 

 (d) la punctul 7 se inserează următoarea 
literă: 

 „(aa) stabilirea unor rute de sosire și 
plecare de la punctul de conectare la 
rețeaua de rute și până la acesta;” 

 (e) se introduc următoarele puncte 14a și 
14b: 

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

 14b. Explorarea și extragerea gazelor 
naturale din zăcămintele de cărbune, 
indiferent de cantitatea extrasă.”  

 (f) punctul 19 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „19. Cariere și exploatații miniere de 
suprafață, în cazul în care suprafața 
șantierului depășește 25 de hectare, 
instalații de extracție a aurului care 
utilizează procese care implică bazine cu 
cianură sau situri de extracție a turbei, în 
cazul în care suprafața sitului depășește 
150 de hectare.” 

 (g) punctul 20 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „20. Construirea, modificarea sau 
extinderea cablurilor electrice suspendate, 
subterane sau mixte și/sau modernizarea 
unor astfel de cabluri cu o tensiune de 
220 kV sau mai mult și cu o lungime mai 
mare de 15 km și construirea și/sau 
modificarea substațiilor asociate ale 
acestora (stații de transformare a 
curentului, stații de convertire a 
curentului și stații de distribuire a 
curentului de tip auto-subteran și vice 
versa).”  

 (h) se adaugă punctul 24a, după cum 
urmează: 

 „24a. Parcuri de distracții și terenuri de 
golf planificate pentru zonele cu deficit de 
apă sau care sunt expuse unui risc ridicat 
de deșertificare sau de secetă.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Amendamentul 112 

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 

Anexă – punctul -1 (nou) 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa I 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Anexa I se modifică după cum 
urmează: 

 (a) titlul se înlocuiește cu următorul text: 

 „PROIECTE MENȚIONATE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) 
(PROIECTE CARE FAC OBIECTUL 
UNEI EVALUĂRI OBLIGATORII A 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)” 

 (c) la punctul 7, litera (a) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „(a) construirea de linii pentru traficul 
feroviar de lungă distanță și de 
aeroporturi [...];” 

 (d) la punctul 7 se inserează următoarea 
literă: 

 „(aa) stabilirea unor rute de sosire și 
plecare de la punctul de conectare la 
rețeaua de rute și până la acesta;” 

 (e) se introduc următoarele puncte 14a și 
14b: 

  

 „14a. Extracția în scopuri comerciale a 
țițeiului și/sau a gazelor naturale închise 
în straturi de șist care conțin gaz sau în 
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alte formațiuni de roci sedimentare cu o 
permeabilitate și porozitate egale sau mai 
mici, în cazul în care cantitatea extrasă 
depășește 500 tone/zi sau 500 000 metri 
cubi/zi.  
 
14b. Extracția gazelor naturale din 
zăcămintele de cărbune, în cazul în care 
cantitatea depășește 500 000 metri cubi/zi, 
fără a se include extracția efectuată din 
motive de siguranță.” 

 (f) punctul 19 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „19. Cariere și exploatații miniere de 
suprafață, în cazul în care suprafața 
șantierului depășește 25 de hectare, 
instalații de extracție a aurului care 
utilizează procese care implică bazine cu 
cianură sau situri de extracție a turbei, în 
cazul în care suprafața sitului depășește 
150 de hectare.” 

 (g) punctul 20 se înlocuiește cu următorul 
text: 

 „20. Construirea, modificarea sau 
extinderea cablurilor electrice suspendate, 
subterane sau mixte și/sau modernizarea 
unor astfel de cabluri cu o tensiune de 
220 kV sau mai mult și cu o lungime mai 
mare de 15 km și construirea și/sau 
modificarea substațiilor asociate ale 
acestora (stații de transformare a 
curentului, stații de convertire a 
curentului și stații de distribuire a 
curentului de tip auto-subteran și vice 
versa).”  

 (h) se adaugă punctul 24a, după cum 
urmează: 

 „24a. Parcuri de distracții și terenuri de 
golf planificate pentru zonele cu deficit de 
apă sau care sunt expuse unui risc ridicat 
de deșertificare sau de secetă.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Amendamentul 113 

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 

Anexă – punctul 2 

Directiva 2011/92/UE 
Anexa IV 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ANEXA IV – INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 
ALINEATUL (1) 

ANEXA IV– INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 
ALINEATUL (1) (INFORMAȚII CARE 
TREBUIE FURNIZATE DE 
INIȚIATORUL PROIECTULUI ÎN 
RAPORTUL DE MEDIU) 

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, 
în special: 

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, 
în special: 

 (-a) o descriere a locului unde este 
amplasat proiectului; 

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, 
a părții sale subterane, precum și cerințele 
privind utilizarea apei și a terenurilor în 
cursul fazelor de construcție și funcționare; 

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, 
a părții sale subterane, precum și cerințele 
privind utilizarea apei și a terenurilor în 
cursul fazelor de construcție, funcționare 
și, dacă este cazul, demolare; 

  

(b) o descriere a principalelor caracteristici 
ale proceselor de producție, de exemplu 
natura și cantitatea materialelor, resursele 
energetice și naturale utilizate (inclusiv 
apa, terenurile, solul și biodiversitatea); 

(b) o descriere a principalelor caracteristici 
ale proceselor de producție, de exemplu 
natura și cantitatea materialelor, resursele 
energetice și naturale utilizate (inclusiv 
apa, terenurile, solul și biodiversitatea); 

(c) o estimare, în funcție de tip și cantitate, 
a reziduurilor și emisiilor preconizate 
(poluarea apei, aerului, solului și 
subsolului, zgomot, vibrații, lumină, 

(c) o estimare, în funcție de tip și cantitate, 
a reziduurilor și emisiilor preconizate 
(poluarea apei, aerului, solului și 
subsolului, zgomot, vibrații, lumină, 
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căldură, radiații etc.), rezultate din 
funcționarea proiectului propus. 

căldură, radiații etc.), rezultate din 
funcționarea proiectului propus. 

2. O descriere a aspectelor tehnice, de 
amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în 
termeni de concepere, capacitate tehnică, 
dimensiune și anvergură a proiectului) ale 
alternativelor avute în vedere, inclusiv 
identificarea celei care are cel mai redus 
impact asupra mediului, precum și 
indicarea principalelor motive care stau la 
baza alegerii făcute, ținând seama de 
efectele asupra mediului. 

2. O descriere a aspectelor tehnice, de 
amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în 
termeni de concepere, capacitate tehnică, 
dimensiune și anvergură a proiectului) ale 
alternativelor rezonabile avute în vedere de 
către inițiatorul proiectului, care sunt 
relevante pentru proiectul propus și 
caracteristicile sale specifice și care 
permit evaluarea comparativă a 
sustenabilității alternativelor avute în 
vedere în lumina impactului lor 
semnificativ asupra mediului, precum și 
indicarea principalelor motive care stau la 
baza alegerii făcute. 

3. O descriere a aspectelor relevante ale 
stării existente a mediului și evoluția sa 
probabilă în cazul în care proiectul nu 
este implementat (scenariu de bază). 
Această descriere ar trebui să se refere la 
orice probleme de mediu existente, 
relevante pentru proiect, printre care în 
special cele legate de eventuale zone de 
importanță ecologică deosebită și de 
utilizarea resurselor naturale. 

3. O descriere a aspectelor relevante ale 
stării curente a mediului. Această descriere 
ar trebui să se refere la orice probleme de 
mediu existente, relevante pentru proiect, 
printre care în special cele legate de 
eventuale zone de importanță ecologică 
deosebită și de utilizarea resurselor 
naturale. 

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 

4. O descriere a factorilor de mediu 
susceptibili de a fi afectați 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, 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 
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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. 

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

5. O descriere a efectelor semnificative pe 
care proiectul propus le poate avea asupra 
mediului și care rezultă, inter alia, din: 

5. O descriere a efectelor semnificative pe 
care proiectul propus le poate avea asupra 
mediului și care rezultă, inter alia, din: 

(a) existența proiectului; (a) existența proiectului; 

(b) utilizarea resurselor naturale, în special 
a terenurilor, a solului, a apei, a 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice 
pe care aceasta le furnizează, având în 
vedere, pe cât posibil, disponibilitatea 
acestor resurse și condițiile climatice în 
schimbare; 

(b) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv a florei și a faunei; 

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, 
lumină, căldură și radiații, crearea de efecte 
nocive și eliminarea deșeurilor; 

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, 
lumină, căldură și radiații, crearea de efecte 
nocive și eliminarea deșeurilor; 

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru 
patrimoniul cultural sau pentru mediu (de 
exemplu, din cauza unor accidente sau 
dezastre); 

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru 
patrimoniul cultural sau pentru mediu (de 
exemplu, din cauza unor accidente sau 
dezastre) care pot fi considerate în mod 
rezonabil ca fiind caracteristice naturii 
sale; 

(e) cumularea efectelor cu cele ale altor 
proiecte și activități; 

eliminat 

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, 
provenind inclusiv din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură; 

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, 
provenind inclusiv din exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultură; 

(g) tehnologiile și substanțele folosite; (g) tehnologiile și substanțele folosite; 

(h) schimbări hidromorfologice. (h) schimbări hidromorfologice. 

Descrierea efectelor negative semnificative 
probabile ar trebui să cuprindă efectele 
directe și eventualele efecte indirecte, 
secundare, cumulative, transfrontaliere, pe 
termen scurt, mediu și lung, permanente și 
temporare, pozitive și negative ale 
proiectului. Descrierea ar trebui să țină 
seama de obiectivele în materie de 
protecție a mediului, stabilite la nivelul UE 
sau al statelor membre, care sunt relevante 
pentru proiect. 

Descrierea efectelor negative semnificative 
probabile ar trebui să cuprindă efectele 
directe și eventualele efecte indirecte, 
secundare, cumulative, transfrontaliere, pe 
termen scurt, mediu și lung, permanente și 
temporare, pozitive și negative ale 
proiectului. Descrierea ar trebui să țină 
seama de obiectivele în materie de 
protecție a mediului, stabilite la nivelul UE 
sau al statelor membre, care sunt relevante 
pentru proiect. 
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6. Descrierea metodelor previzionale 
utilizate pentru evaluarea efectelor asupra 
mediului menționate la punctul 5, precum 
și o prezentare a principalelor incertitudini 
implicate și a influenței acestora asupra 
estimării efectelor și asupra alegerii 
alternativei preferate. 

6. Descrierea metodelor previzionale 
utilizate pentru evaluarea efectelor asupra 
mediului menționate la punctul 5, precum 
și o prezentare a principalelor incertitudini 
implicate și a influenței acestora asupra 
estimării efectelor și asupra alegerii 
alternativei preferate. 

7. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru prevenirea, reducerea și, dacă este 
posibil, compensarea oricăror efecte 
negative semnificative asupra mediului 
menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, 
o descriere a oricăror măsuri de 
monitorizare propuse, inclusiv pregătirea 
unei analize postproiect a efectelor 
negative asupra mediului. Această 
descriere trebuie să explice în ce măsură 
sunt reduse sau compensate efectele 
negative semnificative și trebuie să se 
refere atât la etapa de construcție, cât și la 
cea de funcționare. 

7. O descriere a măsurilor avute în vedere, 
în mod prioritar, pentru prevenirea, 
reducerea și, în ultimă instanță, pentru 
compensarea oricăror efecte negative 
semnificative asupra mediului menționate 
la punctul 5 și, dacă este cazul, o descriere 
a oricăror măsuri de monitorizare propuse, 
inclusiv pregătirea unei analize postproiect 
a efectelor negative asupra mediului. 
Această descriere ar trebui să explice în ce 
măsură sunt prevenite, reduse sau 
compensate efectele negative semnificative 
și ar trebui să se refere atât la etapa de 
construcție, cât și la cea de funcționare. 

8. O evaluare a riscurilor de dezastre 
naturale și antropice, precum și a riscurilor 
de accidente la care proiectul ar putea fi 
vulnerabil și, dacă este cazul, o descriere a 
măsurilor avute în vedere pentru prevenirea 
acestor riscuri, precum și măsuri privind 
gradul de pregătire și de reacție în situații 
de urgență (de exemplu, măsuri prevăzute 
de Directiva 96/82/CE, astfel cum a fost 
modificată). 

8. O evaluare a riscurilor de dezastre 
naturale și antropice probabile, precum și a 
riscurilor de accidente la care proiectul ar 
putea fi vulnerabil și, dacă este cazul, o 
descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru prevenirea acestor riscuri, precum și 
măsuri privind gradul de pregătire și de 
reacție în situații de urgență. 

9. Un rezumat netehnic al informațiilor 
furnizate în baza rubricilor menționate 
anterior. 

9. Un rezumat netehnic al informațiilor 
furnizate în baza rubricilor menționate 
anterior. 

10. O mențiune a eventualelor dificultăți 
(deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor 
practice) întâlnite de către inițiatorul 
proiectului în compilarea informațiilor 
necesare și a surselor utilizate pentru 
descrierile și evaluările realizate, precum și 
o prezentare a principalelor incertitudini 
implicate și a influenței lor asupra estimării 
efectelor și asupra alegerii alternativei 
preferate. 

10. O mențiune a eventualelor dificultăți 
(deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor 
practice) întâlnite de către inițiatorul 
proiectului în compilarea informațiilor 
necesare și a surselor utilizate pentru 
descrierile și evaluările realizate, precum și 
o prezentare a principalelor incertitudini 
implicate și a influenței lor asupra estimării 
efectelor și asupra alegerii alternativei 
preferate. 

Or. en 
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