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Amendamentul 456
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La punctul 7 din anexa I, litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:

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

Or. de

Justificare

Trebuie modificată anexa I, punctul 7a. Mențiunea „cu o lungime a pistei de minimum 
2 100 m” trebuie eliminată. Condiționarea obligativității evaluării impactului asupra 
mediului de lungimea pistei nu mai este de actualitate. Și aeroporturile cu piste scurte pot 
genera efecte majore asupra mediului, a căror evaluare este obligatorie în sensul directivei 
EIM.

Amendamentul 457
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – articolul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La punctul 7 din anexa I se adaugă 
următoarea literă:

 „(aa) Stabilirea rutelor de sosire și 
plecare ale aeroporturilor de la și până la 
rutele de conectare la rețea.”

Or. de
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Justificare

Rutele de sosire și plecare ale aeroporturilor nu fac obiectul obligației de efectuare a EIM, 
deși au efecte majore asupra mediului. Din motive legate de capacitate și operare, la plecare, 
până la conectarea la rețea și la aterizare, de la punctul de conectare la rețea, zonele 
protejate și zonele rezidențiale sunt survolate la o altitudine mică. Aceste rute generează un 
nivel semnificativ de zgomot și substanțe nocive cu impact asupra mediului.

Amendamentul 458
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa I, punctul 14 se înlocuiește 
cu următorul text:
„14. Extracția petrolului [...] în scopuri 
comerciale, în cazul în care cantitatea 
extrasă depășește 500 de tone de petrol 
pe zi, și extracția gazelor naturale în 
scopuri comerciale”

Or. en

Justificare

Departamentul tematic A al PE a concluzionat că „pragul fixat pentru realizarea evaluărilor 
impactului asupra mediului în cadrul activităților de fracturare hidraulică pentru extracția de 
hidrocarburi este mult prea ridicat pentru orice potențiale activități industriale de acest tip, 
motiv pentru care acesta ar trebui coborât substanțial”. În acest scop, în Rezoluția sa din 21 
noiembrie 2012, PE a solicitat „includerea proiectelor care presupun fracturarea hidraulică 
în anexa I la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului”.

Amendamentul 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
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Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Punctul 14 din anexă se înlocuiește cu 
următorul text:
„14. Extracția petrolului și a gazelor 
naturale în scopuri comerciale, în cazul 
în care cantitatea extrasă depășește 500 
de tone de petrol pe zi sau 500 000 de 
metri cubi de gaz pe zi, sau indiferent de 
cantitatea extrasă, atunci când este 
utilizată fracturarea hidraulică.”;

Or. lt

Amendamentul 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La anexa I, punctul 14 se înlocuiește 
cu următorul text:
„14. Extracția petrolului și a gazelor 
naturale în scopuri comerciale, inclusiv 
atunci când sunt extrase din straturile de 
șist care conțin gaz sau din alte 
formațiuni de roci sedimentare cu 
permeabilitate și porozitate egală sau mai 
scăzută, în cazul în care cantitatea 
extrasă depășește 500 de tone de petrol 
pe zi sau 500 000 de metri cubi de gaz pe 
zi.”

Or. it
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Justificare

Obiectivul fundamental al directivei este asigurarea că proiectele susceptibile de a avea 
efecte semnificative asupra mediului, din cauza, printre altele, a naturii, dimensiunii sau 
amplasării, se supun EIM, înainte de acordarea aprobării de dezvoltare.

Amendamentul 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa I, punctul 14 se înlocuiește 
cu următorul text:
„14. Extracția petrolului și a gazelor 
naturale în scopuri comerciale, fie că 
sunt extrase din straturi care conțin gaze 
de șist sau din alte formațiuni de roci 
sedimentare și în cazul în care cantitatea 
extrasă depășește 500 de tone de petrol 
pe zi sau 500 000 de metri cubi de gaz pe 
zi”

Or. en

Amendamentul 462
Matthias Groote

Propunere de directivă
Anexă  – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa I, se introduce următorul 
punct 14a:
„14a. explorarea, exploatarea și 
promovarea hidrocarburilor 
neconvenționale din straturi de rocă de 
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șist și alte formațiuni geologice similare 
cu permeabilitate redusă, prin fracturare 
hidraulică, indiferent de volumul 
finanțării.”

Or. de

Amendamentul 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa I, se adaugă următorul punct 
14a:

 „14a. Explorarea, evaluarea, fracturarea 
hidraulică și extracția țițeiului și/sau a 
gazelor naturale captive în straturile 
purtătoare de gaze de șist sau în alte 
formațiuni de roci sedimentare cu o 
permeabilitate și porozitate egale sau mai 
mici, indiferent de cantitatea extrasă.”

Or. es

Justificare

Are aceeași semnificație ca amendamentul 50 al raportorului, însă specifică tehnica 
fracturării hidraulice. Subliniază că nevoia de a realiza o evaluare privind combustibilii fosili 
neconvenționali nu rezultă atât de mult din cantitățile extrase, ci din tehnicile utilizate pentru 
a-i extrage, care sunt agresive pentru mediul înconjurător.

Amendamentul 464
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa I se introduce următorul 
punct 14a:
„14a. Utilizarea tehnicii de fracturare 
hidraulică pentru explorarea și producția 
de petrol și/sau gaze naturale, indiferent 
de cantitatea extrasă”

Or. en

Amendamentul 465
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. În anexa I 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, pentru turbării, 150 de 
hectare.”

Or. es

Amendamentul 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. În anexa I, punctul 20 se înlocuiește 
cu următorul text:
„20. Construirea, modificarea sau 
extinderea cablurilor electrice 
(suspendate, subterane sau mixte) și/sau 
potențarea liniilor existente cu o tensiune 
rezultată egală sau mai mare de 220 kV și 
cu o lungime mai mare de 15 km și 
construirea și 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).” 

Or. es

Justificare

Având în vedere legătura dintre liniile de electricitate și substațiile lor, fără de care acestea 
nu pot funcționa, cele din urmă ar trebui incluse la acest punct.  Dacă nu se face nicio 
referire specifică la acestea în directivă, aceste linii și substații ar fi tratate ca entități 
separate, în sensul că o evaluare a impactului asupra mediului a substațiilor nu este 
necesară.

Amendamentul 467
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Anexă - punctul -1 c (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa I – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 -1c. În anexa I, se adaugă următorul 
punct 24a:
„24a. Parcuri tematice și terenuri de golf 
planificate pentru zonele cu deficit de apă 
sau care sunt expuse riscului de 
deșertificare sau de secetă.”
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Or. es

Justificare

Presiunea pusă asupra acestor zone ca urmare a schimbărilor climatice înseamnă că aceste 
parcuri și terenuri de golf planificate trebuie incluse în anexa I.

Amendamentul 468
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. În anexa II se introduce următoarea 
literă( fa) la punctul 1:
„(fa) Activități de pescuit de specii 
sălbatice”

Or. en

Amendamentul 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa II punctul 2, litera (c) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(c) Cercetarea și explorarea mineralelor 
și extracția mineralelor prin dragare 
marină sau fluvială”

Or. en
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Justificare

Cercetarea și explorarea resurselor minerale sunt adăugate în anexa II suplimentar față de 
extracția mineralelor.

Amendamentul 470
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa II punctul 2 litera (d) se introduce 
următorul punct( iiia):

„(iiia) foraj pentru explorarea și extracția 
țițeiului și/sau a gazelor naturale captive în 
straturile de gaze de șist sau în alte formațiuni 
de roci sedimentare, indiferent de cantitatea 
explorată sau extrasă”

Or. en

Amendamentul 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa II punctul 2 litera (d), se 
introduce următorul punct( iiia):

„(iiia) foraj pentru explorarea și extracția 
țițeiului și/sau a gazelor naturale captive în 
straturile de gaze de șist sau în alte formațiuni 
de roci sedimentare, indiferent de cantitatea 
explorată sau extrasă”
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Or. en

Amendamentul 472
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera d – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. În anexa II punctul 2 litera (d) se 
introduce următorul punct (iiib):
„(iiib) explorarea și extragerea gazelor 
naturale din zăcămintele de cărbune, 
indiferent de cantitatea extrasă”

Or. en

Amendamentul 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 a (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera d – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. În anexa II, punctul 2 litera (d) se 
introduce următorul punct (iiib):
„(iiib) explorarea și extracția gazelor 
naturale din zăcămintele de cărbune, 
indiferent de cantitatea extrasă”

Or. en

Amendamentul 474
Struan Stevenson

Propunere de directivă
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Anexă – punctul 1 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. În anexa II punctul 2, litera (e) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(e) Instalații industriale de suprafață 
pentru explorarea și extracția 
cărbunelui, a petrolului, a gazelor 
naturale și a minereurilor, precum și a 
șistului bituminos, a țițeiului și/sau a 
gazelor naturale captive în straturile de 
gaze de șist sau în alte formațiuni de roci 
sedimentare și a gazelor naturale din 
zăcămintele de cărbune, indiferent de 
cantitatea explorată sau extrasă”

Or. en

Amendamentul 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. În anexa II punctul 2, litera (e) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(e) Instalații industriale de suprafață 
pentru explorarea și extracția 
cărbunelui, a petrolului, a gazelor 
naturale și a minereurilor, precum și a 
șistului bituminos, a țițeiului și/sau a 
gazelor naturale captive în straturile de 
gaze de șist sau în alte formațiuni de roci 
sedimentare și a gazelor naturale din 
zăcămintele de cărbune, indiferent de 
cantitatea explorată sau extrasă.”

Or. en
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Amendamentul 476
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 b (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – alineatul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

 -1b. În anexa II punctul 10, litera (d) se 
elimină.

Or. de

Justificare

Ca urmare a amendamentului la punctul 7a din anexa I (propunere de eliminare a unei 
mențiuni), punctul 10d din anexa II trebuie eliminat fără a fi înlocuit [construirea de 
aeroporturi (proiecte neincluse în anexa I)].

Amendamentul 477
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul -1 (nou)
Directiva 2011/92/UE
Anexa II – punctul 13 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În anexa II punctul 13, se adaugă 
următoarea literă:
„(ba) Orice demolare a proiectelor 
menționate în anexa I sau în prezenta 
anexă, care pot avea un impact negativ 
semnificativ asupra mediului”

Or. en
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Justificare

Demolarea proiectelor menționate în anexa I sau II, care pot avea un impact negativ 
semnificativ asupra mediului, ar trebui să facă obiectul verificării.

Amendamentul 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se introduce următoarea anexă II.A: eliminat
„ANEXA II.A – INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 
ALINEATUL (3) 
1. O descriere a proiectului, care să 
cuprindă, în special:
(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este 
cazul, a părții sale subterane, în cursul 
fazelor de construcție și funcționare;
(b) o descriere a amplasării proiectului, 
acordându-se o atenție specială 
sensibilității ecologice a zonelor 
geografice susceptibile de a fi afectate.
2. O descriere a aspectelor de mediu 
susceptibile de a fi afectate în mod 
semnificativ de proiectul propus.
3. O descriere a efectelor semnificative 
probabile asupra mediului ale proiectul 
propus și care rezultă din:
(a) reziduurile și emisiile preconizate, 
precum și eliminarea deșeurilor;
(b) utilizarea resurselor naturale, în 
special a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice.
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4. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 
oricăror efecte negative semnificative 
asupra mediului.”

Or. de

Justificare

Informațiile care trebuie furnizate în mod obligatoriu de inițiatorul proiectului în 
conformitate cu anexa II A în cadrul verificării preliminare ar conduce la o extindere 
semnificativă a obligației de informare prevăzută în Directiva EIM în vigoare. Acest lucru 
contravine chiar sensului și scopului verificării preliminare. Anexa II.A ar trebui eliminată, 
întrucât informațiile care trebuie furnizate de inițiator în cadrul verificării preliminare a 
cazului individual nu trebuie extinse.

Amendamentul 479
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Anexa – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se introduce următoarea anexă: eliminat;
„ANEXA II.A – INFORMAȚII 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 
ALINEATUL (3)
1. O descriere a proiectului, care să 
cuprindă, în special:
(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este 
cazul, a părții sale subterane, în cursul 
fazelor de construcție și funcționare;
(b) o descriere a amplasării proiectului, 
acordându-se o atenție specială 
sensibilității ecologice a zonelor 
geografice susceptibile de a fi afectate.
2. O descriere a aspectelor de mediu 
susceptibile de a fi afectate în mod 
semnificativ de proiectul propus.
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3. O descriere a efectelor semnificative 
probabile asupra mediului ale proiectul 
propus și care rezultă din:
a) reziduurile și emisiile preconizate, 
precum și eliminarea deșeurilor;
(b) utilizarea resurselor naturale, în 
special a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice.
4. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 
oricăror efecte negative semnificative 
asupra mediului.”

Or. fr

Justificare

Nivelul de detalii al informațiilor care trebuie furnizate de responsabilul de proiect este 
foarte important și îl determină pe acesta să realizeze o „mini-evaluare a impactului” de la 
caz la caz, ceea ce crește semnificativ sarcina administrativă a fiecărui proiect.

Amendamentul 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale 
întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, 
a părții sale subterane și a subsolului, în 
cursul fazelor de construcție și funcționare, 
inclusiv de demolare;

Or. en

Amendamentul 481
Andrés Perelló Rodríguez
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a amplasării proiectului, 
acordându-se o atenție specială 
sensibilității ecologice a zonelor geografice 
susceptibile de a fi afectate.

(b) o descriere a amplasării proiectului, 
acordându-se o atenție specială 
sensibilității ecologice a zonelor geografice 
sau a comunităților susceptibile a fi 
afectate.

Or. es

Justificare

Coerență.

Amendamentul 482
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o descriere a impactului așteptat 
asupra mediului în ceea ce privește 
sarcina inițială a imisiei de la locul în 
care este amplasat proiectul;

Or. en

Justificare

Legătura procedurilor EIM cu procesele de autorizare în temeiul unui drept special 
(regulamente sectoriale) împiedică o identificare, o descriere și o evaluare holistică a 
impacturilor asupra mediului. Sarcina inițială a imisiei de la locul în care este amplasat 
proiectul care rezultă din exploatarea instalațiilor existente și din sectorul transporturilor nu 
este luată în considerare. Impactul proiectului poate fi evaluat în mod corespunzător numai 
prin includerea acestei sarcini inițiale a imisiei.
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Amendamentul 483
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – paragraful 1 – punctul ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o descriere a nivelului relevant de 
imisii la amplasamentul proiectului din 
punct de vedere al impacturilor 
preconizate asupra mediului.

Or. de

Amendamentul 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. O descriere a aspectelor de mediu 
susceptibile de a fi afectate în mod 
semnificativ de proiectul propus.

eliminat

Or. en

Justificare

Procedura de verificare evaluează necesitatea unei EIM și nu ar trebui să fie prea 
împovărătoare. Autoritățile evaluează, de la caz la caz, dacă proiectul se așteaptă să aibă un 
impact semnificativ asupra mediului pe baza informațiilor prezentate de inițiatorul 
proiectului. Dacă impactul este unul semnificativ, trebuie efectuată o EIM.

Amendamentul 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Propunere de directivă
Anexa – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O descriere a efectelor semnificative 
probabile asupra mediului ale proiectul 
propus și care rezultă din:

eliminat

(a) reziduurile și emisiile preconizate, 
precum și eliminarea deșeurilor;
(b) utilizarea resurselor naturale, în 
special a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice.

Or. en

Justificare

Procedura de verificare evaluează necesitatea unei EIM și nu ar trebui să fie prea 
împovărătoare. Autoritățile evaluează, de la caz la caz, dacă proiectul se așteaptă să aibă un 
impact semnificativ asupra mediului pe baza informațiilor prezentate de inițiatorul 
proiectului. Dacă impactul este unul semnificativ, trebuie efectuată o EIM.

Amendamentul 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reziduurile și emisiile preconizate, 
precum și eliminarea deșeurilor;

(a) reziduurile și emisiile preconizate, 
precum și eliminarea deșeurilor, dacă este 
cazul;

Or. en
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Amendamentul 487
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) utilizarea resurselor naturale relevante.

Or. en

Amendamentul 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 4



PE510.872v01-00 22/77 AM\937207RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 
oricăror efecte negative semnificative 
asupra mediului.

eliminat

Or. en

Justificare

Procedura de verificare evaluează necesitatea unei EIM și nu ar trebui să fie prea 
împovărătoare. Autoritățile evaluează, de la caz la caz, dacă proiectul se așteaptă să aibă un 
impact semnificativ asupra mediului pe baza informațiilor prezentate de inițiatorul 
proiectului. Dacă impactul este unul semnificativ, trebuie efectuată o EIM.

Amendamentul 490
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 
oricăror efecte negative semnificative 
asupra mediului.

4. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 
tuturor efectelor negative semnificative 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 1
Directiva 2011/92/UE
Anexa II.A – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 
oricăror efecte negative semnificative 
asupra mediului.

4. O descriere a măsurilor avute în vedere 
pentru evitarea, prevenirea sau reducerea 
oricăror efecte negative semnificative 
asupra mediului, dacă este cazul. Acest 
lucru va fi în special relevant atunci când 
efectele sau urmările măsurilor sunt 
considerate ireversibile.

Or. en

Amendamentul 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cumularea cu alte proiecte și activități; eliminat

Or. en

Justificare

Solicitarea ca efectele cumulative să fie luate în considerare nu este o măsură proporționată.

Amendamentul 493
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cumularea cu alte proiecte și activități; (b) cumularea cu alte proiecte pentru care 
s-a eliberat o autorizație și în măsura în 
care sunt situate în zona geografică 
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susceptibilă de a fi afectată și nu au fost 
construite încă sau nu sunt încă 
funcționale și fără obligația de a lua în 
considerare alte informații cu excepția 
celor existente sau informațiile puse la 
dispoziția publicului cu privire la aceste 
proiecte;

Or. en

Justificare

Noțiunea de activitate este prea amplă și prea vagă. Este suficient să se verifice cumularea 
proiectului cu alte activități care se încadrează în definiția proiectului. Este suficient să se 
verifice cumularea cu alte proiecte pentru care s-a emis o autorizație și în măsura în care 
sunt amplasate în zona geografică susceptibilă de a fi afectată și nu au fost construite încă 
sau nu sunt încă funcționale. Nu există nicio obligație să se ia în considerare alte informații 
cu excepția celor existente sau informațiile puse la dispoziția publicului cu privire la aceste 
proiecte.

Amendamentul 494
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cumularea cu alte proiecte și activități; (b) cumularea cu alte proiecte;

Or. fr

Justificare

Termenul „activități” implică un domeniu prea larg și neclar.

Amendamentul 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
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Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice;

(c) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității.

Or. pl

Amendamentul 496
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice;

(c) utilizarea resurselor naturale, în special 
a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității;

Or. en

Justificare

O schimbare hidromorfologică nu este o resursă naturală.

Amendamentul 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizarea resurselor naturale, în special (c) utilizarea resurselor naturale, în special 



PE510.872v01-00 26/77 AM\937207RO.doc

RO

a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice;

a solului, a subsolului, a terenurilor, a apei 
și a biodiversității, inclusiv schimbările 
hidromorfologice;

Or. lt

Amendamentul 498
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) poluarea și alte efecte nocive; (e) poluarea, inclusiv poluarea fonică și 
potențialele sale impacturi asupra 
sănătății și/sau efecte nocive; 

Or. es

Amendamentul 499
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) poluarea și alte efecte nocive; (e) poluarea și alte efecte nocive (emisia de 
poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură 
și radiații);

Or. en

Justificare

Pentru a fi în conformitate cu anexa IV punctul 5 litera (c).
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Amendamentul 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având 
în vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și 
subsolului sau utilizarea alternativă, 
precum și probabilitatea de producere a 
unor accidente sau dezastre și 
vulnerabilitatea proiectului la aceste 
riscuri;

eliminat

Or. de

Amendamentul 501
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și 
subsolului sau utilizarea alternativă, 
precum și probabilitatea de producere a 
unor accidente sau dezastre și 
vulnerabilitatea proiectului la aceste 
riscuri;

(f) riscurile de accidente, având în vedere, 
în special, substanțele, tehnologiile sau 
organismele vii utilizate.
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Or. en

Justificare

Se presupune că procedura de verificare trebuie să ofere un răspuns la chestiunea necesitării 
supunerii la întreaga procedură EIM, astfel încât criteriile de selecție utilizate să fie adecvate 
scopului și disponibile în această fază.

Amendamentul 502
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă, precum și 
probabilitatea de producere a unor 
accidente sau dezastre și vulnerabilitatea 
proiectului la aceste riscuri;

(f) riscurile de accidente, având în vedere, 
în special, dacă este cazul, schimbările 
hidromorfologice, substanțele, tehnologiile 
sau organismele vii utilizate, condițiile 
specifice ale solului și subsolului sau 
utilizarea alternativă;

Or. en

Justificare

Verificarea nu ar trebui să depășească efectele ecologice provocate de accidente.

Amendamentul 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă, precum și 
probabilitatea de producere a unor 
accidente sau dezastre și vulnerabilitatea 
proiectului la aceste riscuri;

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă, precum și 
probabilitatea de producere a unor 
accidente sau dezastre și vulnerabilitatea 
proiectului la aceste riscuri;

Or. pl

Amendamentul 504
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă, precum și 
probabilitatea de producere a unor 
accidente sau dezastre și vulnerabilitatea 
proiectului la aceste riscuri;

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă; sunt avute în 
vedere evenimentele care, în urma unei 
evaluări rezonabile, sunt considerate 
caracteristice pentru tipul de proiect.

Or. de

Amendamentul 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
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Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă, precum și 
probabilitatea de producere a unor 
accidente sau dezastre și vulnerabilitatea 
proiectului la aceste riscuri;

(f) riscurile de dezastre naturale și 
antropice și riscurile de accidente, având în 
vedere, în special, schimbările 
hidromorfologice, substanțele sau 
tehnologiile sau organismele vii utilizate, 
condițiile specifice ale solului și subsolului 
sau utilizarea alternativă, caracteristicile 
geografice locale,. precum și probabilitatea 
de producere a unor accidente sau dezastre 
și vulnerabilitatea proiectului la aceste 
riscuri;

Or. lt

Amendamentul 506
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – 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);

eliminat

Or. de

Amendamentul 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie

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

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 3.

Amendamentul 508
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – 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 

(g) impacturile proiectului asupra climei 
(în termeni de emisii prevăzute de gaze cu 
efect de seră provenind inclusiv din 
exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură).
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este coerent cu un climat în schimbare);

Or. en

Amendamentul 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa – 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 
schimbărilor climatice (în termeni de 
emisii de gaze cu efect de seră provenind 
inclusiv din exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultură);

Or. it

Amendamentul 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexă – 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 

(g) impacturile proiectului asupra climei 
(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 
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impacturile schimbărilor climatice asupra 
proiectului (de exemplu, dacă proiectul 
este coerent cu un climat în schimbare);

climatice asupra proiectului (de exemplu, 
dacă proiectul este coerent cu un climat în 
schimbare);

Or. pl

Amendamentul 511
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) impacturile proiectului asupra 
mediului, în special asupra terenurilor 
(creșterea zonelor rezidențiale în timp – 
ocuparea terenurilor), solului (materie 
organică, eroziune, tasare, 
impermeabilizare), apei (cantitate și 
calitate), aerului și biodiversității 
(calitatea și cantitatea populațiilor, 
precum și degradarea și fragmentarea 
ecosistemului);

eliminat

Or. de

Amendamentul 512
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra solului, apei (cantitate și 
calitate), aerului și biodiversității.
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(cantitate și calitate), aerului și 
biodiversității (calitatea și cantitatea 
populațiilor, precum și degradarea și 
fragmentarea ecosistemului);

Or. en

Amendamentul 513
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 
(cantitate și calitate), aerului și 
biodiversității (calitatea și cantitatea 
populațiilor, precum și degradarea și 
fragmentarea ecosistemului);

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor, în ceea ce 
privește pierderea terenurilor agricole și 
forestiere (creșterea zonelor rezidențiale în 
timp – ocuparea terenurilor), solului 
(materie organică, eroziune, tasare, 
impermeabilizare), apei (cantitate și 
calitate), aerului și biodiversității (calitatea 
și cantitatea populațiilor, precum și 
degradarea și fragmentarea ecosistemului);

Or. de

Justificare

Obiectivul Comisiei UE este acela de include pentru prima dată impacturile proiectelor 
asupra terenurilor printre criteriile pentru o EIM.  Amendamentul propus subliniază și mai 
clar că intenția se referă atât la aspectul calitativ legat de evitarea ocupării terenurilor, cât și 
la protejarea terenurilor în sensul menținerii capacităților de producție. Termenul 
„Landnahme” (ocuparea terenurilor) se referă mai curând la „land-grabbing” (acapararea 
terenurilor) și, prin urmare, nu ar trebui utilizat în acest context întrucât poate induce în 
eroare.

Amendamentul 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 
(cantitate și calitate), aerului și 
biodiversității (calitatea și cantitatea 
populațiilor, precum și degradarea și 
fragmentarea ecosistemului);

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 
(cantitate și calitate), subsolului, dacă este 
cazul, aerului și biodiversității (calitatea și 
cantitatea populațiilor, precum și 
degradarea și fragmentarea ecosistemului);

Or. en

Amendamentul 515
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 
(cantitate și calitate), aerului și 
biodiversității (calitatea și cantitatea 
populațiilor, precum și degradarea și 
fragmentarea ecosistemului);

(h) impacturile proiectului asupra mediului, 
în special asupra terenurilor (creșterea 
zonelor rezidențiale în timp – ocuparea 
terenurilor), solului (materie organică, 
eroziune, tasare, impermeabilizare), apei 
(cantitate și calitate), aerului (emisiile de 
poluanți atmosferici și calitatea aerului) și 
biodiversității (calitatea și cantitatea 
populațiilor, precum și degradarea și 
fragmentarea ecosistemului);

Or. en

Amendamentul 516
Richard Seeber
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau 
a poluării atmosferice);

eliminat

Or. de

Amendamentul 517
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau 
a poluării atmosferice);

(i) riscurile pentru sănătatea umană;

Or. en

Amendamentul 518
Sabine Wils, João Ferreira

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau a 
poluării atmosferice);

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau a 
poluării atmosferice sau a zgomotului);
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Or. en

Justificare

Zgomotul dăunează sănătății. Prin urmare, zgomotul în calitate de risc pentru sănătate 
trebuie adăugat pe lista criteriilor de selecție a unui proiect.

Amendamentul 519
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau a 
poluării atmosferice);

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de 
exemplu, din cauza contaminării apei sau a 
poluării atmosferice sau a zgomotului);

Or. de

Amendamentul 520
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) impactul proiectului asupra 
patrimoniului cultural și peisajului.

eliminat

Or. de

Amendamentul 521
Andrés Perelló Rodríguez
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) evaluarea plângerilor depuse până la 
acel moment de persoanele afectate sau 
de autoritățile locale în cauză.

Or. es

Amendamentul 522
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea actuală și cea planificată a 
terenurilor, inclusiv ocuparea și 
fragmentarea terenurilor;

(a) utilizarea actuală și cea planificată a 
terenurilor;

Or. en

Amendamentul 523
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și 
capacitatea de regenerare relative ale 
resurselor naturale (inclusiv solul, 
terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă;

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și 
capacitatea de regenerare relative ale 
resurselor naturale (inclusiv solul, apa și 
biodiversitatea) din zonă;
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Or. en

Amendamentul 524
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) zone cu risc potențial semnificativ la 
inundații;

Or. en

Justificare

Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații ar trebui să facă obiectul verificării.

Amendamentul 525
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) rezervații și parcuri naturale, pășuni 
permanente, zone agricole cu înaltă 
valoare naturală;

(iv) rezervații și parcuri naturale;

Or. en

Justificare

Chestiunea pășunilor permanente și a zonelor agricole cu înaltă valoare naturală nu este 
încă agreată la nivelul UE, prin urmare, prezenta propunere de amendament nu poate fi 
acceptată.
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Amendamentul 526
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) rezervații și parcuri naturale, pășuni 
permanente, zone agricole cu înaltă valoare 
naturală;

(iv) rezervații și parcuri naturale, pășuni 
permanente și pășuni valoroase din punct 
de vedere ecologic, zone agricole cu înaltă 
valoare naturală;

Or. en

Justificare

În unele cazuri, pășunile valoroase din punct de vedere ecologic sunt verificate în afara EIM 
și sunt pierdute din cauza interpretării restrânse a termenilor utilizați pentru a le descrie sau 
pentru că zonele se situează sub pragurile stabilite. Includerea „pășunilor valoroase din 
punct de vedere ecologic” și garantarea faptului că pragurile stabilite reflectă bogăția și 
dimensiunea medie a acestor zone în parametrii naționali ar trebui să asigure luarea în 
considerare, într-o manieră adecvată, a valorii ecologice a acestor zone.

Amendamentul 527
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) zone clasificate sau protejate de 
legislația internă a statelor membre; zone 
Natura 2000 desemnate de statele membre 
în conformitate cu Directiva 2009/147/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
și cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului, 
zone protejate de convenții internaționale;

(v) zone clasificate sau protejate de 
legislația internă a statelor membre; zone 
Natura 2000 desemnate de statele membre 
în conformitate cu Directiva 2009/147/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
și cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului, 
zone protejate de convenții internaționale, 
cu condiția ca statele membre să fi 
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ratificat convențiile respective;

Or. en

Justificare

Numai convențiile internaționale care au fost ratificate de statul membru ar trebui să facă 
obiectul verificării.

Amendamentul 528
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) zone în care au existat deja cazuri de 
nerespectare a standardelor de calitate a 
mediului prevăzute în legislația Uniunii și 
relevante pentru proiect sau în care este 
probabil să apară astfel de cazuri;

(vi) zone în care au existat deja cazuri de 
nerespectare a standardelor de calitate a 
mediului prevăzute în legislația Uniunii și 
relevante pentru proiect;

Or. de

Amendamentul 529
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) zone în care au existat deja cazuri de 
nerespectare a standardelor de calitate a 
mediului prevăzute în legislația Uniunii și 
relevante pentru proiect sau în care este 
probabil să apară astfel de cazuri;

(vi) zone în care există cazuri de 
nerespectare a standardelor de calitate a 
mediului prevăzute în legislația Uniunii și 
relevante pentru proiect sau în care este 
probabil să apară astfel de cazuri, în 
măsura în care nu este obținut nici un 
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beneficiu general de mediu;

Or. en

Justificare

(vii) faptul că au existat în trecut cazuri de nerespectare a standardelor de calitate este 
irelevant. Mai importantă este luarea în considerare a cazurilor de nerespectare actuale sau 
iminente. În plus, actuala dispoziție (vi) declanșează o politică anti-grupare, în timp ce, luată 
în considerare la o scară geografică mai amplă, instalațiile grupate pot fi mai benefice 
pentru mediu decât instalațiile negrupate. Ar trebui să se permită depășirea standardelor de 
calitate a mediului la nivel local, cu condiția ca acest lucru să implice la o scară geografică 
mai amplă o calitate mai bună a mediului.

Amendamentul 530
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) zone cu o densitate mare a populației; (vii) zone cu o densitate mare a populației, 
apropiate de zone sensibile (care includ 
spitale, școli, cămine pentru bătrâni și 
orice alt tip de grupuri de persoane 
sensibile sau vulnerabile, în special);

Or. es

Amendamentul 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul viiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiia) zone sau spații protejate de 
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legislația națională sau regională.

Or. en

Amendamentul 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul viiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viiib) zone seismice sau zone cu risc 
ridicat de catastrofe naturale.

Or. en

Amendamentul 533
Andrea Zanoni

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oricare praguri relevante care sunt 
stabilite de statele membre pentru zonele 
menționate la punctele (i)-(viii) ar trebui 
să acorde o atenție specială valorii 
ecologice, bogăției și dimensiunii medii a 
zonelor respective în parametrii naționali.

Or. en

Justificare

În unele cazuri, pășunile valoroase din punct de vedere ecologic sunt verificate în afara EIM 
și sunt pierdute din cauza interpretării restrânse a termenilor utilizați pentru a le descrie sau 
pentru că zonele se situează sub pragurile stabilite. Includerea „pășunilor valoroase din 



PE510.872v01-00 44/77 AM\937207RO.doc

RO

punct de vedere ecologic” și garantarea faptului că pragurile stabilite reflectă bogăția și 
dimensiunea medie a acestor zone în parametrii naționali ar trebui să asigure luarea în 
considerare, într-o manieră adecvată, a valorii ecologice a acestor zone.

Amendamentul 534
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele semnificative pe care le pot avea 
proiectele trebuie analizate în raport cu 
criteriile stabilite la punctele 1 și 2 de mai 
sus, având în vedere, în special:

Efectele semnificative pe care le pot avea 
proiectele asupra factorilor menționați la 
articolul 3 trebuie analizate în raport cu 
criteriile stabilite la punctele 1 și 2 de mai 
sus, având în vedere, în special:

Or. de

Amendamentul 535
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) viteza cu care debutează impactul; eliminat

Or. de

Amendamentul 536
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2



AM\937207RO.doc 45/77 PE510.872v01-00

RO

Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) cumularea impacturilor cu 
impacturile altor proiecte (în special ale 
celor existente și/sau aprobate) realizate 
de aceiași inițiatori sau de alții;

eliminat

Or. de

Amendamentul 537
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) cumularea impacturilor cu impacturile 
altor proiecte (în special ale celor existente 
și/sau aprobate) realizate de aceiași 
inițiatori sau de alții;

(h) cumularea impacturilor cu impacturile 
altor proiecte pentru care s-a eliberat o 
autorizație și în măsura în care sunt 
situate în zona geografică susceptibilă de 
a fi afectată și nu au fost construite încă 
sau nu sunt încă funcționale și fără 
obligația de a lua în considerare alte 
informații cu excepția celor existente sau 
informațiile puse la dispoziția publicului 
cu privire la aceste proiecte;

Or. en

Justificare

Este suficient să se verifice cumularea cu alte proiecte pentru care s-a emis o autorizație și în 
măsura în care sunt situate în zona geografică susceptibilă de a fi afectată și care nu au fost 
construite încă sau nu sunt încă funcționale. Nu există nicio obligație să se ia în considerare 
alte informații cu excepția celor existente sau informațiile puse la dispoziția publicului cu 
privire la aceste proiecte.
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Amendamentul 538
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) aspectele de mediu susceptibile de a fi 
afectate semnificativ;

eliminat

Or. de

Amendamentul 539
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – articolul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) informații și constatări privind efectele 
asupra mediului, obținute din evaluări 
prevăzute de alte acte legislative ale UE;

eliminat

Or. de

Amendamentul 540
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexa – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) informații și constatări privind efectele 
asupra mediului, obținute din evaluări 
prevăzute de alte acte legislative ale UE;

(k) informații și constatări privind 
caracteristicile impactului potențial, 
obținute din evaluări prevăzute de alte acte 
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legislative ale UE;

Or. en

Justificare

(k) ar trebui să se refere la informații și constatări privind caracteristicile impactului 
potențial în loc să se refere la efectele asupra mediului în general (titlul punctului 3).

Amendamentul 541
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) posibilitatea de reducere eficace a 
impacturilor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 542
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) posibilitatea de reducere eficace a 
impacturilor.

(l) posibilitatea de evitare, prevenire sau 
reducere eficace a impacturilor.

Or. en

Justificare

Se adaugă „evitare” și „prevenire” pentru alinierea la articolul 4 alineatul (5) litera (c).



PE510.872v01-00 48/77 AM\937207RO.doc

RO

Amendamentul 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. STANDARDIZAREA
În sectoarele economice în care se 
consideră necesar și cu scopul de 
standardizare graduală a procedurilor și a 
criteriilor aplicabile evaluărilor 
impactului asupra mediului, Comisia, 
eventual cu participarea statelor membre 
și a sectoarelor industriale, va elabora 
standarde aplicabile proiectelor și 
instalațiilor, în conformitate cu 
Regulamentul 1025/2012 privind 
standardizarea europeană, ținând seama 
totodată de criteriile privind cele mai bune 
tehnologii disponibile (BAT). 
Standardizarea în diferite sectoare vizate 
va constitui un proces larg care impune 
cooperarea cu administrațiile publice și 
sectoarele industriale și care ar trebui să 
se concentreze pe eficiența energetică, 
inovare și cele mai bune tehnologii 
disponibile (BAT).

Or. es

Justificare

Articolul 19 din Regulamentul 1025/2012 privind standardizarea prevede posibilitatea 
acordării de competențe Comisiei prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa III – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. ORIENTĂRILE PRIVIND 
CRITERIILE SPECIFICE 
SECTORULUI
Orientările privind criteriile referitoare la 
evaluările impactului asupra mediului 
sunt elaborate pentru diferite sectoare ale 
activității economice, dacă Comisia și 
statele membre consideră acest lucru 
oportun. Scopul va fi acela de a simplifica 
procedurile și de a spori securitatea 
juridică în ceea ce privește evaluările 
impactului asupra mediului și de a evita 
punerea în aplicare în mod diferit de către 
autoritățile competente.
Evaluările impactului asupra mediului 
privind patrimoniul cultural și istoric și 
zonele rurale vor fi realizate pe baza 
criteriilor stabilite într-un ghid care 
indică factorii care trebuie respectați.

Or. es

Justificare

Un ghid elaborat de Comisie și sectorul industrial, care conține criteriile stabilite de aplicat 
în sectorul de activitate vizat ar facilita evaluarea impactului asupra mediului prin stabilirea 
punctelor specifice pe care fiecare sector trebuie să le respecte în funcție de activitățile pe 
care le realizează. Activitatea depusă de administrație și elaborarea proiectului s-ar 
concentra pe aspectele relevante.

Amendamentul 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
demolare;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se solicite inițiatorului proiectului să furnizeze informații cu privire la întregul 
ciclu de viață al unui proiect, inclusiv cu privire la funcționare și dezafectare.

Amendamentul 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 și funcționare 
și de demolare, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 547
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, a posibilelor lucrări 
de demolare, precum și cerințele privind 
utilizarea apei și a terenurilor în cursul 
fazelor de construcție și funcționare;

Or. de

Amendamentul 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o descriere a costurilor pentru 
energie, a costurilor pentru reciclarea 
deșeurilor provenite din demolări și a 
consumului de resurse naturale 
suplimentare atunci când este realizat un 
proiect de demolare;

Or. en

Amendamentul 549
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a principalelor caracteristici 
ale proceselor de producție, de exemplu 
natura și cantitatea materialelor, resursele 

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

energetice și naturale utilizate (inclusiv 
apa, solul și biodiversitatea);

Or. en

Amendamentul 550
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
capacitatea tehnică, natura și cantitatea 
materialelor, resursele energetice și 
naturale utilizate (inclusiv apa, terenurile, 
solul și biodiversitatea);

Or. en

Justificare

Comisia a propus să se adauge amplasamentul proiectului (d) și capacitatea tehnică (a) la 
articolul 5 alineatul (1). Pentru a simplifica propunerea privind articolul 5 alineatul (1), 
amplasamentul proiectului și capacitatea tehnică pot fi adăugate în anexa IV.

Amendamentul 551
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) amplasamentul proiectului.

Or. en



AM\937207RO.doc 53/77 PE510.872v01-00

RO

Justificare

Comisia a propus să se adauge amplasamentul proiectului (d) și capacitatea tehnică (a) la 
articolul 5 alineatul (1). Pentru a simplifica propunerea privind articolul 5 alineatul (1), 
amplasamentul proiectului și capacitatea tehnică pot fi adăugate în anexa IV.

Amendamentul 552
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat;

Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a prezenta în mod detaliat un proiect alternativ care nu a fost 
ales din diverse motive (ecologic sau economic), pentru că acesta nu va fi realizat.

Amendamentul 553
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Anexa – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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. Un rezumat al principalelor alternative 
studiate și motivele pentru care, având în 
vedere efectele asupra mediului sau 
sănătății umane, proiectul prezent a fost 
ales.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se precizeze că nu se așteaptă ca petiționarul să realizeze o evaluare a 
impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a proiectului său.

Amendamentul 554
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexa – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. Un rezumat al 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 de inițiatorul 
proiectului, precum și indicarea 
principalelor motive care stau la baza 
alegerii făcute, ținând seama, în special, de 
efectele asupra mediului.

Or. fr
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Amendamentul 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 avute în vedere de inițiatorul 
proiectului , precum și indicarea 
principalelor motive care stau la baza 
alegerii făcute, ținând seama de efectele 
asupra mediului.

Or. de

Justificare

A se vedea observațiile la amendamentele anterioare, în special la amendamentul la articolul 
5 alineatul (1).

Amendamentul 556
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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 considerate ca realiste de 
către inițiatorul proiectului, precum și 
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impact asupra mediului, precum și 
indicarea principalelor motive care stau la 
baza alegerii făcute, ținând seama de 
efectele asupra mediului.

indicarea principalelor motive care stau la 
baza alegerii făcute, ținând seama de 
efectele asupra mediului.

Or. de

Amendamentul 557
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 alternativelor rezonabile 
relevante pentru proiectul propus, de 
exemplu aspectele tehnice, de amplasare și 
alte aspecte (de exemplu, în termeni de 
concepere, capacitate tehnică, dimensiune 
și anvergură a proiectului) ale 
alternativelor avute în vedere, precum și 
indicarea principalelor motive care stau la 
baza alegerii făcute, ținând seama de 
efectele asupra mediului.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să confirme că numai alternativele rezonabile relevante pentru 
specificitatea proiectului ar trebui descrise. Nu ar trebui să existe nicio obligație de a descrie 
alternativa care are cel mai redus impact asupra mediului.

Amendamentul 558
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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 relevante 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.

Or. en

Amendamentul 559
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Anexa – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 existente a mediului.

Or. fr

Justificare

Stabilirea unui scenariu este foarte greu de înțeles pentru instalațiile ale căror procese 
evoluează continuu.
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Amendamentul 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 existente 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.

Or. de

Justificare

Descrierea scenariului de bază nu este clară. EIM trebuie să evalueze doar impacturile 
asupra stării existente a mediului. Nici condițiile-cadru ale unei astfel de analize nu sunt 
clare.

Amendamentul 561
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

3. O descriere a aspectelor relevante ale 
stării existente a mediului înainte de 
implementarea proiectului (scenariu de 
bază). Această descriere ar trebui să se 
refere la orice probleme de mediu 
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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.

existente, relevante pentru proiect, printre 
care în special cele legate de eventuale 
zone de importanță ecologică deosebită și 
de utilizarea resurselor naturale.

Or. en

Justificare

Scenariul de bază ar trebui considerat drept punct de referință pentru evaluarea impactului 
proiectului, descriind și comparând starea mediului înainte de implementarea unui proiect și 
după ce proiectul a demarat, pentru a evalua în mod corespunzător impactul ecologic real al 
unui anumit proiect, inclusiv punerea în aplicare a unor măsuri de atenuare, pe perioada și 
la sfârșitul vieții proiectului.

Amendamentul 562
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 existente a mediului înainte de 
implementarea proiectului și evoluția sa 
probabilă în cazul în care 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.

Or. en

Amendamentul 563
Marianne Thyssen
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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 cele legate de 
eventuale zone de importanță ecologică 
deosebită și de utilizarea resurselor 
naturale.

Or. en

Amendamentul 564
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – 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 

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, terenurile 
(ocuparea terenurilor), solul (materia 
organică, eroziunea, tasarea, 
impermeabilizarea), apa (cantitatea și 
calitatea), aerul, factorii climatici, 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.
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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.

Or. de

Amendamentul 565
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – 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 

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 (emisiile și calitatea 
aerului), 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 se 
refere la interrelația dintre factorii de mai 
sus.
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riscurile de dezastre naturale și antropice.

Or. en

Justificare

Înlocuim noțiunea de aspecte cu cea de factori pentru a ne alinia la dispozițiile articolului 3. 
Este suficient să evaluăm impactul asupra biodiversității. Riscurile de dezastre naturale și 
antropice depășesc domeniul de aplicare al EIM.

Amendamentul 566
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexă – 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 aspectelor de mediu 
susceptibile 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, 
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.
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Or. en

Amendamentul 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 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), 
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.

Or. it

Amendamentul 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de directivă
Anexă – 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;

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, 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;

Or. pl

Amendamentul 569
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. O descriere și o evaluare a efectelor 
semnificative pe care proiectul propus le 
poate avea asupra mediului și care rezultă, 
printre altele, din:

Or. en
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Justificare

Evaluările efectelor proiectului propus ar trebui efectuate de către inițiatorul proiectului și ar 
trebui precizate în raportul de mediu.

Amendamentul 570
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 relevante.

Or. en

Amendamentul 571
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, având în vedere 
disponibilitatea durabilă a acestor resurse;

Or. de
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Amendamentul 572
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 faunei, a 
florei, a biodiversității, având în vedere, pe 
cât posibil, disponibilitatea acestor resurse 
și condițiile climatice în schimbare;

Or. en

Amendamentul 573
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, având în vedere, pe cât 
posibil, disponibilitatea acestor resurse și 
condițiile climatice în schimbare;

Or. en

Amendamentul 574
Marianne Thyssen
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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);

Or. en

Amendamentul 575
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, în urma unei evaluări 
rezonabile, sunt considerate caracteristice 
pentru tipul de proiect);

Or. de

Amendamentul 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 577
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) cumularea impacturilor cu impacturile 
altor proiecte pentru care s-a eliberat o 
autorizație și în măsura în care sunt 
situate în zona geografică susceptibilă de 
a fi afectată și nu au fost construite încă 
sau nu sunt încă funcționale și fără 
obligația de a lua în considerare alte 
informații cu excepția celor existente sau 
informațiile puse la dispoziția publicului 
cu privire la aceste proiecte;

Or. en

Justificare

Nu este rezonabil să se depășească cumularea cu alte proiecte pentru care s-a emis o 
autorizație și în măsura în care sunt situate în zona geografică susceptibilă de a fi afectată și 
nu au fost construite încă sau nu sunt încă funcționale. Nu există nicio obligație să se ia în 
considerare alte informații cu excepția celor existente sau informațiile puse la dispoziția 
publicului cu privire la aceste proiecte.

Amendamentul 578
Gilles Pargneaux
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) cumularea efectelor cu cele ale altor 
proiecte;

Or. fr

Justificare

Termenul „activități” implică un domeniu prea larg și neclar.

Amendamentul 579
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. en

Amendamentul 580
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) schimbări hidromorfologice. (h) schimbări hidromorfologice, dacă este 
cazul.

Or. en

Justificare

Schimbările hidromorfologice nu sunt relevante pentru toate proiectele.

Amendamentul 581
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Cerințele nu sunt realiste deoarece nu pot fi clar definite ca fiind îndeplinite

Amendamentul 582
Struan Stevenson
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Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 dacă este fezabil și relevant, 
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.

Or. en

Amendamentul 583
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Anexa – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. Această descriere conține, de 
asemenea, o mențiune a eventualelor 
dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa 
cunoștințelor practice) întâlnite de către 
inițiatorul proiectului în completarea 
informațiilor necesare și a surselor 
utilizate pentru descrierile și evaluările 
realizate.

Or. fr
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Justificare

Există riscul ca prezentarea influenței incertitudinii metodelor utilizate privind evaluarea și 
alegerea proiectului să fie o sursă importantă de creștere a numărului litigiilor. Într-adevăr, 
în mod tradițional, această parte a evaluării impactului permite inițiatorilor proiectelor să 
explice dificultățile pe care le-au întâlnit în realizarea evaluării impactului asupra mediului a 
proiectului lor, în timp ce elaborarea propusă tinde să o pună la îndoială pe aceasta din 
urmă.

Amendamentul 584
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Or. en

Amendamentul 585
Sandrine Bélier

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 

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 
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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.

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 reduse sau compensate 
efectele negative semnificative și ar trebui 
să se refere atât la etapa de construcție, cât 
și la cea de funcționare.

Or. en

Amendamentul 586
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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. Această descriere ar 
trebui să explice în ce măsură sunt reduse 
sau compensate efectele negative 
semnificative și ar trebui să se refere atât 
la etapa de construcție, cât și la cea de 
funcționare.

Or. en

Justificare

Analiza post-proiect nu este rezonabilă.
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Amendamentul 587
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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 ar trebui să explice în ce măsură 
sunt evitate, reduse sau compensate 
efectele negative semnificative și ar trebui 
să se refere atât la etapa de construcție, la 
cea de funcționare, cât și la riscurile de 
dezastre naturale și antropice care, în 
urma unei evaluări rezonabile, sunt 
considerate caracteristice pentru tipul de 
proiect.

Or. de

Amendamentul 588
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

eliminat
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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).

Or. de

Amendamentul 589
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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).

eliminat

Or. en

Justificare

Acest punct dublează Directiva Seveso III.

Amendamentul 590
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Anexă – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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. 
O evaluare a riscurilor probabile de 
dezastre naturale și antropice este inclusă 
în evaluare în cazul în care legislația UE 
sau convențiile internaționale solicită 
acest lucru.

Or. en

Justificare

Nu are sens ca această cerință să se aplice pentru toate proiectele reglementate de directivă 
deoarece acest lucru ar fi prea împovărător pentru majoritatea dintre ele. Cu toate acestea, 
proiectele care pot fi expuse și sunt vulnerabile în fața dezastrelor sunt reglementate de alte 
acte legislative europene sau de alte convenții internaționale.

Amendamentul 591
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Anexa – punctul 2
Directiva 2011/92/UE
Anexa IV – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat;
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Or. fr

Justificare

Există riscul ca prezentarea influenței incertitudinii metodelor utilizate privind evaluarea și 
alegerea proiectului să fie o sursă importantă de creștere a numărului litigiilor. Într-adevăr, 
în mod tradițional, această parte a evaluării impactului permite inițiatorilor proiectelor să 
explice dificultățile pe care le-au întâlnit în realizarea evaluării impactului asupra mediului a 
proiectului lor, în timp ce elaborarea propusă tinde să o pună la îndoială pe aceasta din 
urmă.


