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10.9.2013 A7-0277/114 

Amendamentul 114 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz și alții 

 

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) 
Directiva 2011/92/UE 

Articolul 8 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Pragurile de producție prevăzute 
pentru țiței și gaze naturale în anexa I la 
Directiva 2011/92/UE nu țin seama de 
caracterul specific al nivelurilor de 
producție zilnică de hidrocarburi 
neconvenționale, care variază adesea 
foarte mult. Prin urmare, proiectele 
referitoare la aceste hidrocarburi nu fac 
obiectul unei evaluări obligatorii a 
impactului asupra mediului la nivelul 
sondelor, ci la nivel de proiect. Conform 
principiului 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, ar fi oportună 
includerea producției comerciale de 
hidrocarburi neconvenționale în anexa I 
la Directiva 2011/92/UE, astfel încât 
proiectele de producție comercială dintr-o 
zonă autorizată referitoare la aceste 
hidrocarburi să fie supuse în mod 
sistematic evaluării impactului asupra 
mediului. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/115 

Amendamentul 115 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz și alții 
 

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 – punctele 14 a și 14 b (noi) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 14a. Extracția în scopuri comerciale a 
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 
mici, în cazul în care cantitatea extrasă 
depășește 500 tone/zi sau, respectiv, 
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. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/116 

Amendamentul 116 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 13 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile 
de urgență civilă, respectarea dispozițiilor 

Directivei 2011/92/UE poate avea efecte 
negative și, prin urmare, este necesar să se 

stabilească dispoziții prin care statele 
membre să fie autorizate să nu aplice 
directiva respectivă în anumite cazuri. 

(13) Experiența a demonstrat că, în ceea ce 
privește proiectele care au drept obiectiv 
unic reacția în cazurile de urgență civilă, 
respectarea dispozițiilor Directivei 

2011/92/UE poate avea efecte negative 
asupra realizării acestui obiectiv și, prin 
urmare, este necesar să se stabilească 

dispoziții prin care statele membre să fie 
autorizate să nu aplice directiva respectivă 
în aceste cazuri excepționale. În cazurile 
respective, Comisiei îi sunt furnizate în 
timp util informații corespunzătoare prin 
care se justifică opțiunea, precum și 
populației afectate, prevăzându-se, 
totodată, faptul că au fost analizate toate 
alternativele fezabile. În acest sens, 
directiva ar trebui să ia în considerare 
dispozițiile Convenției de la Espoo a 
CEE-ONU privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontalier 
care, în cazul proiectelor transfrontaliere, 
obligă statele participante să se informeze 
și să se consulte reciproc. În cadrul 
acestor proiecte transfrontaliere, Comisia 
ar trebui să joace un rol mai proactiv și de 
facilitare, atunci când este cazul și posibil. 

Or. en 
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Justificare 

Comisia Europeană și populația afectată ar trebui informate în timp util când, în cazuri 

excepționale, se acordă unui stat membru o autorizație de a nu aplica dispozițiile Directivei 

2011/92. 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Amendamentul 117 

João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 22 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Participarea populației la procesul 
decizional este esențială pentru ca toate 
opiniile și preocupările care ar putea avea 
o influență asupra deciziilor să fie luate în 
considerare, făcând astfel procesul 
decizional mai responsabil și mai 
transparent, îmbunătățind calitatea 
deciziilor în ceea ce privește substanța lor 
și contribuind la sensibilizarea populației 
cu privire la problemele legate de mediu. 

Or. en 

Justificare 

Se subliniază importanța participării populației. 
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10.9.2013 A7-0277/118 

Amendamentul 118 

Nikolaos Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 c 
Directiva 2011/92/UE 
Articolul 1 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să 

nu aplice prezenta directivă proiectelor 
care au ca obiectiv unic apărarea națională 
sau reacția la urgențe civile, în cazul în 
care consideră că aplicarea acesteia ar avea 
efecte negative asupra obiectivelor 
respective. 

(3) Statele membre pot decide, de la caz la 
caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să 

nu aplice prezenta directivă proiectelor 
care au ca obiectiv unic apărarea națională, 
în cazul în care consideră că aplicarea 

acesteia ar avea efecte negative asupra 
obiectivelor respective, cu condiția să fi 
evaluat în mod corespunzător orice 
alternativă fezabilă și să își justifice 
opțiunea finală în fața Comisiei. 

Or. en 

Justificare 

Opțiunea finală trebuie comunicată întotdeauna Comisiei. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Amendamentul 119 

João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Se introduce următorul alineat (-1):  

 „(-1) Populația are dreptul de a solicita o 
evaluare a impactului asupra mediului a 
unui anumit proiect considerat ca fiind 
problematic, folosind în acest sens 
mecanisme de participare activă care 
implică în special locuitorii, autoritățile 
locale sau ONG-urile. Statele membre iau 
măsurile necesare și stabilesc condițiile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
acestui drept.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/120 

Amendamentul 120 

Nikolaos Chountis 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 După articolul 9 se adaugă următorul 
articol: 

 „Articolul 9a 

 
Statele membre se asigură că autoritatea 
sau autoritățile competente, atunci când 
își îndeplinesc obligațiile care decurg din 
prezenta directivă, nu se află într-un 
conflict de interese conform oricărei 
legislații căreia i se supun.” 

Or. en 

Justificare 

Se subliniază faptul că este necesar să se evite orice situație posibilă în care autoritățile 

competente s-ar putea afla în conflict de interese atunci când își îndeplinesc obligațiile. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Amendamentul 121 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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  
Directiva 2011/92/UE 
Anexa II.A – punctul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

utilizarea resurselor naturale, în special a 
solului, a terenurilor, a apei și a 

biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice. 

utilizarea resurselor naturale, în special a 
solului, a terenurilor, a apei, a aerului și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie avută în vedere și utilizarea aerului ca resursă naturală, astfel cum s-a decis în 

cadrul Comisiei PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Amendamentul 122 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 III – punctul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

utilizarea resurselor naturale, în special a 
solului, a terenurilor, a apei și a 

biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice; 

utilizarea resurselor naturale, în special a 
terenurilor, a solului, a subsolului, a apei, 
a aerului și a biodiversității, inclusiv 
schimbările hidromorfologice; 

Or. en 

Justificare 

Trebuie avută în vedere și utilizarea aerului ca resursă naturală, astfel cum s-a decis în 

cadrul Comisiei PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Amendamentul 123 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 III – punctul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

bogăția, disponibilitatea, calitatea și 
capacitatea de regenerare relative ale 

resurselor naturale (inclusiv solul, 
terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă; 

bogăția, disponibilitatea, calitatea și 
capacitatea de regenerare relative ale 

resurselor naturale (inclusiv solul, 
terenurile, apa, aerul și biodiversitatea) din 
zonă; 

Or. en 

Justificare 

Trebuie avută în vedere și utilizarea aerului ca resursă naturală, astfel cum s-a decis în 

cadrul Comisiei PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Amendamentul 124 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 III – punctul 2 – subpunctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

zone costiere; zone costiere și mediul marin; 

Or. en 

Justificare 

Trebuie avut în vedere și impactul asupra mediului marin din apropierea zonelor costiere: 

includere adoptată în cadrul Comisiei PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/125 

Amendamentul 125 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 – punctul 5 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

emisia de poluanți, zgomot, vibrații, 
lumină, căldură și radiații, crearea de efecte 

nocive și eliminarea deșeurilor; 

emisia de poluanți, zgomot, vibrații, 
lumină, căldură și radiații, crearea de efecte 

nocive, eliminarea și valorificarea 
deșeurilor; 

Or. en 

Justificare 

Luarea în considerare a impactului valorificării deșeurilor este un factor-cheie ce nu trebuie 

neglijat, conform deciziei luate în cadrul Comisiei PETI. 

 
 


