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Anexă – punctul 2 

Directiva 2011/92/CE 
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 proiectul; 

(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, 

căldură, radiații etc.), rezultate din 

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

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

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 
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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. 

nivelul de expunere, vulnerabilitate și 
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 terenurilor, a solului, a apei, 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; 

 

(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 

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 
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sau al statelor membre, care sunt relevante 
pentru proiect. 

sau al statelor membre, care sunt relevante 
pentru proiect. 

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 

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 
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preferate. preferate. 

Or. en 
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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 

 
 


