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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Emisiile antropice de gaze și particule sunt în mare parte rezultatul arderii incomplete a 

combustibililor în sistemele de încălzire, în producerea de energie și în transport, al unor 

procese chimice industriale și al abraziunii generate de mijloacele de transport cu roți. 

Intensitatea acestora poate avea un caracter sezonier determinat, printre altele, de așa-numitele 

emisii scăzute. 

 

Obiectivul urmărit de propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului este 

stabilirea unor noi limite naționale de emisie pentru cele mai importante tipuri de poluanți 

atmosferici. Directiva propusă urmărește să înlocuiască actuala Directivă 2001/81/CE privind 

plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici până în 2010 și să adapteze 

legislația UE la angajamentele sale internaționale rezultate din Protocolul de la Göteborg din 

1999. Scopul propunerii este să reducă amenințările potențiale la adresa sănătății umane, a 

mediului și a climei. Propunerea este rezultatul revizuirii politicii UE în materie de protecție 

atmosferică și face parte dintr-un nou pachet legislativ al UE.  

 

Pe lângă adaptarea legislației UE la prevederile modificate ale Protocolului menționat, 

directiva propusă prevede modificări - și anume o intensificare graduală a angajamentelor de 

reducere din 2020 până în 2030 și ulterior - cu privire la patru tipuri de gaze poluante 

menționate în directiva actuală (dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili 

nemetanici și amoniac), cu privire la particulele în suspensie cu un diametru de cel puțin 2,5 

microni (în conformitate cu Protocolul modificat) și cu privire la emisiile de metan. În cadrul 

obiectivelor acestor planuri ambițioase de reducere a poluanților, propunerea de directivă 

prevede plafoane de emisii pe termen mediu, până în 2025. 

 

Angajamentele statelor membre privind reducerea emisiilor sunt exprimate ca procentaj de 

reducere a emisiilor, calculat între cantitatea totală a unui anume tip de poluant pentru anul de 

referință (2005) și cantitatea totală a emisiilor de acel tip de poluant eliberate în atmosferă în 

anul calendaristic vizat. Directiva obligă statele membre să elaboreze programe naționale 

pentru reducerea emisiilor și să le actualizeze în mod regulat (la fiecare doi ani). Aceste 

programe ar trebui să conțină o descriere a activităților care permit statelor membre să 

evalueze consecințele financiare ale atingerii obiectivelor de reducere. În plus, statele membre 

ar trebui să aibă obligația de a monitoriza emisiile de poluanți atmosferici și de a elabora 

bilanțuri naționale și estimări ale emisiilor. Atât programele naționale, cât și bilanțurile 

emisiilor trebuie prezentate Comisiei.  

 

Directiva propusă introduce, de asemenea, o modificare minoră în Directiva 2003/35/CE de 

instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul. 

Această modificare constă într-o referință la o prevedere privind programele naționale pentru 

reducerea emisiilor. 

 

Necesitatea modificării Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului a 

apărut, printre altele, ca urmare a acidifierii solului, eutrofizării apei și schimbării climatice 

progresive. Astfel, a devenit necesară elaborarea unui nou act legislativ care să consolideze 

prevederile care au fost deja puse în aplicare. 
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Cele mai importante sunt amendamentele referitoare la prevederile legale legate de 

participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul. Prin 

urmare, în anexa I a directivei menționate a fost introdusă o referință la prevederile naționale 

care reglementează monitorizarea poluării atmosferice. 

Poziția raportorului pentru aviz 

 

Raportorul pentru aviz salută propunerea privind o nouă directivă a Parlamentului European și 

a Consiliului. Totuși, trebuie precizat faptul că elementele sale de bază au fost formulate cu un 

sfert de secol în urmă, iar propunerea nu menționează necesitatea îmbunătățirii reglementării 

și monitorizării acestor emisii, în special la nivel local, prin perfecționarea metodelor de 

măsurare. 

 

 

Observații specifice 

 

1) Propunerea nu a luat în considerare toate emisiile de particule, cum ar fi emisiile de 

particule în suspensie cu un diametru mai mic de 2,5 microni și în special cele mai 

periculoase particule pentru sănătatea umană și climă, de dimensiuni nanometrice.  

 

2) Nu a luat în considerare hidrocarburile aromatice clorurate, și anume dioxinele. 

 

3) O problemă importantă și pertinentă este caracterul sezonier al emisiilor, în special 

creșterea emisiilor în perioadele în care se folosesc sisteme de încălzire, inclusiv a așa-

numitelor emisii scăzute. 

 

4) Având în vedere că răspândirea emisiilor nu ține seama de granițe, țările maritime, precum 

și transportul maritim și cel aerian nu ar trebui să fie scutite de obligația de a-și reduce 

emisiile. Țările nu ar trebui să își poată evalua emisiile de manieră „flexibilă”. 

 

5) Un gaz periculos emis antropic, deși nu este produs antropic în cantități mari, este 

hidrogenul sulfurat (H2S).Se cunosc metode bacteriene pentru rafinarea țițeiului cu conținut 

mare de sulf pe durata transportului maritim, care emit în atmosferă cantități importante din 

acest gaz toxic (H2S). 

 

6) Totuși, din punct de vedere formal, în special cu privire la referințele la diferitele anexe ale 

propunerilor Comisiei, există o lipsă generală de transparență în proiectul de directivă al 

Comisiei. Acest document legal ar trebui - în opinia raportorului pentru aviz - să aibă propriile 

anexe și ar trebui cel puțin să indice mai exact la care document specific se referă anexele. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 
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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Statele membre și Uniunea s-au 

angajat să își reducă emisiile de mercur 

ca parte din punerea în aplicare a 

Convenției de la Minamata privind 

mercurul. 

Justificare 

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în 

conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata 

privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 

naționale de emisie stabilit de 

Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 

pentru a se alinia la angajamentele 

internaționale ale Uniunii și ale statelor 

membre. 

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 

naționale de emisie stabilit de Directiva 

2001/81/CE ar trebui revizuit pentru a se 

asigura conformitatea cu angajamentele 

internaționale ale Uniunii și ale statelor 

membre. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Prezenta directivă ar trebui să 

contribuie la reducerea emisiilor de 

mercur din Uniune în conformitate cu 

Strategia comunitară privind mercurul 

din 2005 și Convenția de la Minamata 

privind mercurul la care statele membre și 
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Uniunea sunt părți. 

Justificare 

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în 

conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata 

privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 

2020, 2025 și 2030. 

Justificare 

Angajamentele naționale de reducere a emisiilor ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 

2025, pentru „a atinge niveluri de calitate a aerului care să nu conducă la efecte negative 

semnificative și la riscuri asupra sănătății umane și asupra mediului”. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În stabilirea angajamentelor de 

reducere a emisiilor, se ține cont de 

eforturile depuse în trecut de statele 

membre. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, 

în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului22. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național, într-un mod eficient din 

punct de vedere al costurilor, statele 

membre ar trebui să aibă dreptul să 

contabilizeze reducerea emisiilor provenite 

din traficul maritim internațional, în cazul 

în care emisiile din acest sector sunt mai 

mici decât nivelurile de emisii care ar 

rezulta în urma respectării standardelor 

impuse de dreptul Uniunii, printre care 

limitele conținutului de sulf din 

combustibili stabilite în Directiva 

1999/32/CE a Consiliului21. În scopul 

verificării respectării plafoanelor naționale 

de emisie, a angajamentelor de reducere a 

emisiilor și a nivelurilor intermediare de 

emisii, statele membre și-ar putea adapta 

inventarele naționale de emisii în vederea 

obținerii unei mai bune înțelegeri științifice 

și a unor metodologii îmbunătățite cu 

privire la emisii. În cazul în care nu se 

respectă condițiile stabilite de prezenta 

directivă, Comisia ar putea să se opună 

utilizării de către un stat membru a 

oricăruia dintre aceste mecanisme de 

flexibilitate. 
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către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor 

membre de a reduce emisiile de gaze cu 

efect de seră astfel încât să respecte 

angajamentele Comunității de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 

2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136). 

 

Justificare 

Se bazează pe amendamentul vizând eliminarea angajamentelor de reducere a metanului din 

prezenta directivă. În lipsa angajamentelor nu sunt necesare metode de îndeplinire în comun 

a acestora. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și de a contribui în mod eficient la 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 

calitatea aerului. În acest sens, statele 

membre ar trebui să țină seama de 

necesitatea de a reduce emisiile în zonele și 

aglomerările afectate de concentrații 

excesive de poluanți atmosferici și/sau în 

zonele care contribuie în mod semnificativ 

la poluarea aerului din alte zone și 

aglomerări, inclusiv din țările învecinate. 

În acest scop, programele naționale de 
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programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23. 

control al poluării atmosferice ar trebui să 

contribuie la punerea cu succes în aplicare 

a unor planuri privind calitatea aerului 

adoptate în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) Țările candidate și potențial 

candidate ar trebui să își alinieze 

reglementările naționale la prezenta 

directivă în cel mai mare grad posibil. 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 

poluanți menționați în anexa I, din toate 

sursele de pe teritoriul statelor membre, din 

zonele economice exclusive ale acestora și 

din zonele de control al poluării. 

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 

poluanți menționați în anexa I, din toate 

sursele antropice de pe teritoriul statelor 

membre, din zonele economice exclusive 

ale acestora și din zonele de control al 

poluării. 

Justificare 

Domeniul de aplicare trebuie să fie exact și compatibil cu celelalte articole, cum ar fi 

articolul 4. 
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Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale 

de reducere a emisiilor care se aplică 

începând cu 2020 și 2030, astfel cum se 

prevede în anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3), particule în suspensie 

(PM2,5) și mercur (Hg). Izolarea 

compușilor organici volatili nemetanici 

(COVnm) și a metanului (CH4) trebuie 

încadrată în contextul mai extins al 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de 

seră. 

Justificare 

Anexa II trebuie modificată corespunzător. Mercurul și compușii săi sunt foarte toxici pentru 

oameni, în special pentru dezvoltarea sistemului nervos. Prin inhalare, vaporii sunt rapid 

absorbiți în fluxul sanguin. Metabolismul microbian al mercurului depozitat poate crea 

metilmercur, o neurotoxină bine documentată, care are capacitatea de a se acumula în 

organisme și de a se concentra de-a lungul lanțurilor trofice. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

eliminat 
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2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

 

Justificare 

Ca urmare a modificării articolului 4 alineatul (1) care prevede că angajamentele de 

reducere a emisiilor naționale ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 2025. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În vederea respectării dispozițiilor de la 

alineatele (1) și (2), următoarele emisii nu 

sunt luate în considerare: 

eliminat  

a) emisiile de la aeronave rezultate în 

afara ciclului de aterizare și decolare; 

 

b) emisiile din Insulele Canare, din 

departamentele franceze de peste mări, 

din Insulele Madeira și din Insulele 

Azore; 

 

c) emisiile provenite de la traficul maritim 

național înspre și dinspre teritoriile 

menționate la litera (b); 

 

d) emisiile provenite de la traficul maritim 

internațional, fără a aduce atingere 

articolului 5 alineatul (1). 

 

Justificare 

Nu pot fi trecute cu vederea toate aceste emisii care, întocmai ca CO2, se mențin timp 

îndelungat în atmosferă și contribuie la schimbările climatice. 
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Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Plafoanele de emisii antropice se 

determină prin deducerea cantității de 

emisii naturale din totalul emisiilor. 

Justificare 

Referitor la emisiile naturale, de exemplu de oxizi de azot și particule în suspensie de pe 

terenurile agricole cultivate. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În vederea respectării nivelurilor 

intermediare de emisii stabilite pentru 

2025 în conformitate cu articolul 4 

alineatul (2) și a angajamentelor 

naționale de reducere a emisiilor de NOx, 

SO2 și PM2,5 stabilite în anexa II, care se 

aplică începând cu 2030, statele membre 

pot să compenseze reducerile de emisii de 

NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la 

traficul maritim internațional cu emisiile 

de NOx, SO2 și PM2,5 eliberate de alte 

surse în același an, cu condiția ca acestea 

să îndeplinească următoarele cerințe: 

eliminat 

a) reducerea emisiilor are loc în zonele 

maritime care fac parte din apele 

teritoriale ale statelor membre, în zone 

economice exclusive sau în zone de 

control al poluării, în cazul în care au fost 

stabilite astfel de zone; 

 

b) statele membre au adoptat și au pus în 

aplicare măsuri eficiente de monitorizare 

și de inspecție, pentru a asigura buna 

funcționare a acestui mecanism de 
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flexibilitate; 

c) statele membre au pus în aplicare 

măsuri pentru a înregistra reduceri ale 

emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 provenite 

de la traficul maritim internațional mai 

mari decât nivelurile de emisii care s-ar 

atinge prin respectarea standardelor 

Uniunii aplicabile emisiilor de NOx, SO2 

și PM2,5 și au demonstrat un nivel 

adecvat de cuantificare a reducerilor 

suplimentare de emisii rezultate în urma 

aplicării acestor măsuri; 

 

d) statele membre nu au compensat mai 

mult de 20 % din reducerile de emisii de 

NOx, SO2 și PM2,5 calculate în 

conformitate cu litera (c), cu condiția ca 

respectiva compensare să nu ducă la 

nerespectarea angajamentelor naționale 

de reducere a emisiilor pentru 2020 

stabilite în anexa II. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre își pot executa în 

comun angajamentele de reducere a 

emisiilor de metan și nivelurile 

intermediare de emisii menționate în 

anexa II, cu condiția îndeplinirii 

următoarelor cerințe: 

eliminat 

(a) să respecte toate cerințele și 

modalitățile aplicabile adoptate în temeiul 

legislației Uniunii, inclusiv în temeiul 

Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului; 

 

(b) să fi adoptat și să fi pus în aplicare 

dispoziții eficiente pentru a asigura buna 

funcționare a acestei executări în comun. 
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Justificare 

În cazul în care se reușește evitarea unei duble reglementări a metanului în această directivă, 

prezentul alineat trebuie eliminat. În contextul politicii privind clima, metanul este inclus atât 

în Decizia privind partajarea eforturilor, cât și în Directiva privind ETS. Includerea 

metanului în revizuirea Directivei privind plafoanele naționale de emisie ar însemna o 

duplicare, ceea ce ar trebui evitat date fiind eforturile vizând „o mai bună reglementare” și 

„reglementarea adecvată și funcțională” (REFIT). 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre se pot abate de la 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor stabilite în anexa II, care se 

aplică din 2030, în măsura în care factorii 

tehnici și economici care au stat la baza 

estimării inițiale a obiectivelor s-au 

modificat. 

Justificare 

Greșelile din trecut, legate de stabilirea de obiective pe baza unor scenarii care nu reflectă 

realitatea, ar trebui să servească drept lecție. În cazul în care estimările privind emisiile, 

factorii care determină emisiile sau circumstanțele economice sau tehnice se schimbă 

considerabil, trebuie să existe posibilitatea unei corectări a obiectivelor în funcție de poluant 

și stat membru. O astfel de posibilitate se propune în acest amendament, în corelație cu 

amendamentul la articolul 5 alineatul (1) privind mecanismul de flexibilitate în raport cu 

punctele sensibile, fără a afecta atingerea obiectivelor la nivel european. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre transmit Comisiei un 

raport privind motivele care justifică 

abaterea de la obiective și solicită 

transferul creditelor. Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 13 pentru 
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elaborarea de metode și criterii, precum și 

cu privire la decizia legată de transferul 

creditelor de reducere a emisiilor. 

Justificare 

Greșelile din trecut, legate de stabilirea de obiective pe baza unor scenarii care nu reflectă 

realitatea, ar trebui să servească drept lecție. În cazul în care estimările privind emisiile, 

factorii care determină emisiile sau circumstanțele economice sau tehnice se schimbă 

considerabil, trebuie să existe posibilitatea unei corectări a obiectivelor în funcție de poluant 

și stat membru. O astfel de posibilitate se propune în acest amendament, în corelație cu 

amendamentul la articolul 5 alineatul (1) privind mecanismul de flexibilitate în raport cu 

punctele sensibile, fără a afecta atingerea obiectivelor la nivel european. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții 

în termen de nouă luni de la data primirii 

raportului relevant menționat la articolul 7 

alineatele (4), (5) și (6), statul membru în 

cauză consideră că aplicarea mecanismului 

de flexibilitate este acceptată și valabilă 

pentru anul respectiv. În cazul în care 

Comisia consideră că utilizarea unui 

mecanism de flexibilitate nu este în 

conformitate cu cerințele și criteriile 

aplicabile, aceasta adoptă o decizie și 

informează statul membru cu privire la 

faptul că mecanismul în cauză nu poate fi 

acceptat. 

În cazul în care Comisia nu ridică obiecții 

în termen de nouă luni de la data primirii 

raportului relevant menționat la articolul 7 

alineatele (4), (5) și (6), statul membru în 

cauză consideră că aplicarea mecanismului 

de flexibilitate este acceptată și valabilă 

pentru anul respectiv. 

Justificare 

Există în mod clar o problemă privind recurgerea la această flexibilitate, respectiv lipsa unor 

criterii clare în determinarea sa. Din acest motiv, propunerea Comisiei conține dispoziția ca 

însăși Comisia să arbitreze în această problemă. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Dacă un stat membru constată într-un 

an că nu își poate respecta angajamentele 

de reducere a emisiilor prevăzute în anexa 

II, statul membru respectiv are 

posibilitatea de a îndeplini angajamentele 

prin calcularea mediei dintre emisiile 

naționale din anul respectiv și cele din 

anul anterior sau din ultimii doi ani, cu 

condiția ca media să nu depășească 

valoarea stabilită în angajament. 

Justificare 

Într-un an se poate întâmpla ca anumite emisii să fie afectate semnificativ de condiții externe, 

cum ar fi condițiile meteorologice din timpul iernii sau seceta din timpul verii. Aceste condiții 

pot avea ca efect, de exemplu, variații în cererea de energie electrică și căldură și a 

posibilităților de a utiliza o producție fără emisii. Posibilitatea de a utiliza o medie 

echilibrează aceste fluctuații anuale. 

 

 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În vederea îndeplinirii angajamentelor 

naționale de reducere a emisiilor relevante, 

statele membre includ, în măsura în care 

este necesar, măsurile de reducere a 

emisiilor prevăzute în partea 1 din 

anexa III sau măsuri cu un efect echivalent 

asupra mediului. 

În vederea îndeplinirii angajamentelor 

naționale de reducere a emisiilor relevante, 

statele membre pot include măsurile de 

reducere a emisiilor prevăzute în partea 1 

din anexa III sau măsuri cu un efect 

echivalent asupra mediului. 

Justificare 

Partea I din anexa III stabilește măsurile care pot fi incluse în programele naționale de 

control al poluării atmosferice. Acestea sunt gândite ca orientări, lăsând statelor membre 

flexibilitate pentru a alege măsurile adecvate pentru îndeplinirea reducerilor de emisii cerute. 

Textul articolului trebuie să fie consecvent. 
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Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Programul național de control al poluării 

atmosferice se actualizează o dată la doi 

ani. 

3. Programul național de control al poluării 

atmosferice se actualizează o dată la patru 

ani. 

Justificare 

În propunere, se solicită actualizarea programelor o dată la doi ani. Acest interval dintre 

revizuiri este prea scurt și s-ar dovedi deopotrivă ineficient și costisitor atât pentru 

autoritățile competente, cât și pentru părțile interesate. În plus, actualizarea programelor nu 

ar trebui să presupună o revizuire sistematică, ci ar trebui să se aplice doar poluanților în 

cazul cărora e posibil ca angajamentele de reducere a emisiilor să nu fie realizate. 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fără a aduce atingere alineatului (3), 

politicile și măsurile de reducere a 

emisiilor incluse în cadrul programului 

național de control al poluării atmosferice 

se actualizează în termen de 12 luni, în 

oricare dintre următoarele cazuri: 

4. Fără a aduce atingere alineatului (3), 

politicile și măsurile de reducere a 

emisiilor incluse în cadrul programului 

național de control al poluării atmosferice 

se actualizează în termen de 24 luni, atunci 

când: 

Justificare 

Având în vedere timpul necesar pentru actualizarea unui plan, în cazul în care directiva nu 

este respectată ar trebui prevăzut un interval de doi ani pentru actualizarea planului. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 4 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) statele membre decid să utilizeze 

oricare dintre mecanismele de flexibilitate 

prevăzute la articolul 5. 

eliminat 

Justificare 

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate). 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre pregătesc și actualizează 

anual inventarele naționale de emisii pentru 

poluanții menționați în tabelul B din anexa 

I, în conformitate cu cerințele stabilite în 

anexă. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre care aplică mecanismul 

de flexibilitate prevăzut la articolul 5 

alineatul (1) includ următoarele 

informații în cadrul raportului informativ 

de inventariere din anul respectiv: 

eliminat 

(a) cantitatea emisiilor de NOx, SO2 și 

PM2,5 care s-ar fi înregistrat în cazul în 

care nu ar fi existat o zonă de control al 

emisiilor; 

 

(b) nivelul reducerilor de emisii 

înregistrat în partea din statul membru 

care se află în zona de control al 

emisiilor, în conformitate cu articolul 5 

alineatul (1) litera (c); 
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(c) măsura în care aplică acest mecanism 

de flexibilitate; 

 

(d) toate datele suplimentare pe care 

statele membre le pot considera necesare 

pentru facilitarea unei evaluări complete 

de către Comisie, cu sprijinul Agenției 

Europene de Mediu, a condițiilor în care 

a fost pus în aplicare mecanismul de 

flexibilitate. 

 

Justificare 

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate). 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre care optează pentru 

mecanismul de flexibilitate prevăzut la 

articolul 5 alineatul (2) furnizează un 

raport separat care să permită Comisiei să 

analizeze și să evalueze dacă sunt 

îndeplinite cerințele din dispoziția 

menționată anterior. 

eliminat 

Justificare 

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate). 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre asigură, în cazul în care 

este posibil, monitorizarea impactului 

negativ al poluării atmosferice asupra 

ecosistemelor în conformitate cu cerințele 

prevăzute în anexa V. 

1. Statele membre asigură monitorizarea 

impactului negativ al poluării atmosferice 

asupra ecosistemelor în conformitate cu 

cerințele prevăzute în anexa V. 



 

PE541.321v03-00 20/33 AD\1060576RO.doc 

RO 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre transmit Comisiei 

programele lor naționale de control al 

poluării atmosferice [în termen de trei luni 

de la data menționată la articolul 17 – a se 

introduce data de către OP] și, ulterior, la 

fiecare doi ani, actualizări ale acestora. 

Statele membre transmit Comisiei 

programele lor naționale de control al 

poluării atmosferice [în termen de trei luni 

de la data menționată la articolul 17 – a se 

introduce data de către OP] și, ulterior, la 

fiecare patru ani, actualizări ale acestora. 

Justificare 

Dat fiind nivelul de complexitate al programelor naționale de control al poluării atmosferice, 

este important ca statele membre să dispună de timp suficient pentru actualizări. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre raportează emisiile și 

estimările naționale pentru CH4 în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 525/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului31. 

eliminat 

__________________  

31 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind un mecanism de 

monitorizare și de raportare a emisiilor de 

gaze cu efect de seră, precum și de 

raportare, la nivel național și al Uniunii, a 

altor informații relevante pentru 

schimbările climatice și de abrogare a 

Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 

18.6.2013, p. 13). 
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Justificare 

Se bazează pe eliminarea angajamentelor de reducere a metanului din prezenta directivă. În 

lipsa angajamentelor, nu este necesar să se raporteze emisiile de metan și estimările pentru 

metan în contextul Directivei privind plafoanele naționale de emisii. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În orice caz, Comisia transmite un raport 

pentru anul 2025, astfel cum s-a 

menționat anterior, și, de asemenea, 

furnizează informații privind îndeplinirea 

nivelurilor intermediare de emisii 

menționate la articolul 4 alineatul (2), 

precum și motivele în cazul neîndeplinirii 

acestora. Comisia identifică necesitatea 

unor acțiuni suplimentare, luând în 

considerare și efectele sectoriale ale 

punerii în aplicare. 

eliminat 

Justificare 

Vizează impunerea caracterului obligatoriu al reducerii de emisii pentru 2025. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Rapoartele menționate la alineatul (1) 

pot include o evaluare a efectelor asupra 

mediului și a efectelor socioeconomice ale 

prezentei directive. 

2. Rapoartele menționate la alineatul (1) 

trebuie să includă o evaluare a efectelor 

asupra mediului și a efectelor 

socioeconomice ale prezentei directive. 

Justificare 

Este important să se garanteze analiza riguroasă a efectelor asupra mediului și a efectelor 

socioeconomice ale prezentei directive. 
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Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Uniunea și statele membre, după caz, 

continuă cooperarea bilaterală și 

multilaterală cu țările terțe și coordonarea 

în cadrul organizațiilor internaționale 

relevante precum Programul Organizației 

Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 

Comisia Economică pentru Europa a 

Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația 

Maritimă Internațională (OMI) și 

Organizația Aviației Civile Internaționale 

(OACI), inclusiv prin schimb de informații, 

în materie de cercetare și dezvoltare în 

domeniul tehnic și științific, cu scopul de a 

îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii. 

Uniunea și statele membre, după caz, 

continuă cooperarea bilaterală și 

multilaterală cu țările terțe și coordonarea 

în cadrul organizațiilor internaționale 

relevante precum Programul Organizației 

Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), 

Comisia Economică pentru Europa a 

Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația 

Maritimă Internațională (OMI) și 

Organizația Aviației Civile Internaționale 

(OACI), inclusiv prin schimb de informații, 

în materie de cercetare și dezvoltare în 

domeniul tehnic și științific, cu scopul de a 

îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii. 

Statele membre organizează consultări la 

nivel transfrontalier privind pericolele 

comune pe care le reprezintă emisiile din 

regiuni industriale învecinate din 

respectivele state membre și elaborează 

planuri comune de eliminare sau 

reducere a respectivelor emisii. 

Justificare 

Statele membre învecinate ar trebui să organizeze consultări și să elaboreze planuri comune 

de eliminare sau de reducere a emisiilor, mai ales în cazurile în care există regiuni 

industriale adiacente. 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Delegarea de competențe menționată la 

articolul 6 alineatul (7), articolul 7 

alineatul (9) și articolul 8 alineatul (3) se 

conferă Comisiei, pentru o perioadă de 

timp nedeterminată, de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive. 

2. Delegarea de competențe menționată la 

articolul 5 alineatul (3), articolul 6 

alineatul (7), articolul 7 alineatul (9) și 

articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

de la data intrării în vigoare a prezentei 
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directive. 

Justificare 

Completare de natură tehnică vizând transpunerea amendamentului la articolul 5 

alineatele (1) și (3) cu privire la cele două mecanisme de flexibilitate suplimentare propuse. 

 

 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 

a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive cel târziu 

până la [optsprezece luni de la intrarea în 

vigoare – a se introduce data de către OP]. 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 

a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative necesare pentru a se 

conforma prezentei directive cel târziu 

până la [24 de luni de la intrarea în vigoare 

– a se introduce data de către OP]. 

Justificare 

Este important să se garanteze că statele membre au timp suficient pentru a transpune pe 

deplin directiva în sistemele lor legislative naționale. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) articolul 1 și anexa I până la 31 

decembrie 2019; 

eliminat 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea A – rândul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Totalul emisiilor naționale pe categorii de surse eliminat 

- CH4  

Anual, din 2005 până în anul de raportare 

minus 2 (X−2) 
 

15 februarie****  

Justificare 

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 

actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 

suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 

corespunzătoare pentru mediu. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea C – rândul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Emisiile estimate, pe categorii de surse 

agregate 
eliminat 

- CH4  

15 martie  

Justificare 

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 

actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 

suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 

corespunzătoare pentru mediu. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Anexa II – Tabelul a 

 

Textul propus de Comisie 

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot 

(NOx) și de compuși organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de 



 

AD\1060576RO.doc 25/33 PE541.321v03-00 

 RO 

referință 2005.  

Statul 

membru 
Reducerea emisiilor de 

SO2 comparativ cu anul 

2005  

Reducerea emisiilor de 

NOx comparativ cu anul 

2005 

Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 

2005  

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2029  

 Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2029  

 Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2029  

 Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Belgia 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Bulgaria 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Republica 

Cehă 45%  

72% 

35%  

66% 

18%  

57% 

Danemarca 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Germania 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Estonia 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Grecia 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

Spania 67%  89% 41%  75% 22%  48% 
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Franța 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Croația 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Irlanda 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

Italia 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Cipru 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Letonia 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Lituania 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Luxembur

g 34%  

44% 

43%  

79% 

29%  

58% 

Ungaria 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Malta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Țările de 

Jos 28%  

59% 

45%  

68% 

8%  

34% 

Austria 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Polonia 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Portugalia 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

România 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Slovenia 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Slovacia 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Finlanda 30%  30% 35%  51% 35%  46% 

Suedia 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Regatul 

Unit 59%  

84% 

55%  

73% 

32%  

49% 

UE 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Amendamentul 

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) și 

de compuși organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.  

Statul 

membru 

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005  
Reducerea emisiilor de 

NOx comparativ cu anul 

2005  

Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu 

anul 2005  

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2024 

Pentr

u 

orice 

an din 

2025 

până 

în 

2029 

Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2024 

Pentr

u 

orice 

an din 

2025 

până 

în 

2029 

Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2024  

Pentr

u 

orice 

an din 

2025 

până 

în 

2029 

Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 
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Belgia 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Bulgaria 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

Republica 

Cehă 45% 
68% 

72% 

35% 
61% 66% 

18% 55% 

57% 

Danemarca 35% 
56% 

58% 56% 65% 69% 35% 59% 59% 

Germania 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Estonia 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Grecia 74% 
90% 

92% 31% 68% 72% 54% 68% 67% 

Spania 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Franța 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Croația 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Irlanda 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Italia 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Cipru 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Letonia 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Lituania 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Luxembur

g 34% 
44% 

44% 

43% 
73% 79% 

29% 58% 

58% 

Ungaria 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Malta 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 

Țările de 

Jos 28% 
57% 

59% 

45% 
65% 68% 

8% 34% 

34% 

Austria 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Polonia 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Portugalia 63% 
79% 

77% 36% 72% 71% 18% 48% 46% 

România 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Slovenia 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Slovacia 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Finlanda 30% 
30% 

30% 35% 45% 51% 35% 45% 46% 

Suedia 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Regatul 

Unit 59% 
82% 

84% 

55% 
70% 73% 

32% 50% 

49% 

EU 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Justificare 

Cifrele (limitele emisiilor) sunt preluate din scenariul reducerii decalajului cu 75 % formulat 
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în evaluarea de impact a Comisiei, aceasta fiind opțiunea cea mai rentabilă deopotrivă 

potrivit evaluării de impact a Comisiei și evaluării de impact a Parlamentului European.  

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Anexa II – Tabelul B 

 

Textul propus de Comisie 

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine  în 

suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 2005. 

Statul 

membru 
Reducerea emisiilor de 

NH3 comparativ cu anul 

2005  

Reducerea emisiilor de PM2,5 

comparativ cu anul 2005  
Reducerea emisiilor de 

CH4 comparativ cu anul 

2005 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2029  

 Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2029 

 Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

 Pentru 

orice an 

începând 

din 2030 

Belgia 2%  16% 20%  47%  26% 

Bulgaria 3%  10% 20%  64%  53% 

Republica 

Cehă 7%  

35% 

17%  

51%  31% 

Danemarca 24%  37% 33%  64%  24% 

Germania 5%  39% 26%  43%  39% 

Estonia 1%  8% 15%  52%  23% 

Grecia 7%  26% 35%  72%  40% 

Spania 3%  29% 15%  61%  34% 

Franța 4%  29% 27%  48%  25% 

Croația 1%  24% 18%  66%  31% 

Irlanda 1%  7% 18%  35%  7% 

Italia 5%  26% 10%  45%  40% 

Cipru 10%  18% 46%  72%  18% 

Letonia 1%  1% 16%  45%  37% 

Lituania 10%  10% 20%  54%  42% 

Luxemburg 1%  24% 15%  48%  27% 

Ungaria 10%  34% 13%  63%  55% 
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Malta 4%  24% 25%  80%  32% 

Țările de Jos 13%  25% 37%  38%  33% 

Austria 1%  19% 20%  55%  20% 

Polonia 1%  26% 16%  40%  34% 

Portugalia 7%  16% 15%  70%  29% 

România 13%  24% 28%  65%  26% 

Slovenia 1%  24% 25%  70%  28% 

Slovacia 15%  37% 36%  64%  41% 

Finlanda 
 

20%  
20% 

30%  
39%  15% 

Suedia 15%  17% 19%  30%  18% 

Regatul Unit 8%  21% 30%  47%  41% 

UE 28 6%  27% 22%  51%  33% 

Amendamentul 

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine în 

suspensie (PM2,5) și de mercur (Hg). Combustibili vânduți, anul de referință 2005. 

Statul 

membru 

Reducerea emisiilor de 

NH3 comparativ cu anul 

2005 

Reducerea emisiilor de 

PM2,5 comparativ cu anul 

2005 

Reducerea emisiilor de 

Hg comparativ cu anul 

2005 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2024 

Pentr

u 

orice 

an din 

2025 

până 

în 

2029 

Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până în 

2024 

Pentru 

orice an 

din 

2025 

până în 

2029 

Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Pentru 

orice an 

din 2020 

până în 

2029 

Pentru 

orice an 

începând 

din 2030 

Belgia 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

Bulgaria 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Republica 

Cehă 7% 35% 

35% 

17% 47% 

51%   

Danemarca 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Germania 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Estonia 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Grecia 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Spania 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Franța 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Croația 1% 31% 24% 18% 65% 66%   
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Irlanda 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Italia 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Cipru 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Letonia 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Lituania 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Luxemburg 1% 25% 24% 15% 47% 48%   

Ungaria 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Malta 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Țările de Jos 13% 24% 25% 37% 38% 38%   

Austria 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Polonia 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Portugalia 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

România 13% 29% 24% 28% 61% 65%   

Slovenia 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Slovacia 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Finlanda 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Suedia 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Regatul Unit 8% 22% 21% 30% 47% 47%   

EU 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Justificare 

Cifrele (limitele emisiilor) sunt preluate din scenariul reducerii decalajului cu 75 % formulat 

în evaluarea de impact a Comisiei, aceasta fiind opțiunea cea mai rentabilă deopotrivă 

potrivit evaluării de impact a Comisiei și evaluării de impact a Parlamentului European. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Anexa III – Partea 1 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

MĂSURI CARE POT FI INCLUSE ÎN 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

CONTROL AL POLUĂRII 

ATMOSFERICE 

MĂSURI CARE SE INCLUD ÎN 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

CONTROL AL POLUĂRII 

ATMOSFERICE 
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Justificare 

În cazul în care sectorul agricol nu ar contribui la reducerea de emisii, celelalte sectoare ale 

economiei, inclusiv industria și sectorul energetic, ar trebui să pună în aplicare măsuri mai 

costisitoare pentru a atinge aceleași obiective de mediu. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre stabilesc un cod național 

consultativ de bune practici agricole pentru 

reducerea emisiilor de amoniac, pe baza 

Codului-cadru de bune practici agricole 

pentru reducerea emisiilor de amoniac3 

adoptat în 2001 de CEE-ONU, care să 

cuprindă cel puțin următoarele elemente:  

Statele membre stabilesc un cod național 

consultativ de bune practici agricole pentru 

reducerea emisiilor de amoniac, pe baza 

Codului-cadru de bune practici agricole 

pentru reducerea emisiilor de amoniac 

adoptat în 2001 de CEE-ONU3. Codul 

consultativ național poate include 

următoarele elemente:  

__________________ __________________ 

(3) Decizia ECE/EB.AIR/75, punctul 28a.  (3) Decizia ECE/EB.AIR/75, punctul 28a.  

Justificare 

Este important ca statele membre să poată identifica ele însele măsurile cele mai eficiente din 

punct de vedere al costurilor. Amendamentul va oferi mai multă flexibilitate. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre reduc emisiile de 

amoniac provenite din îngrășămintele 

anorganice, prin următoarele metode: 

3. Statele membre reduc, în măsura în 

care acest lucru este necesar, în 

conformitate cu angajamentele naționale 

din anexa II, emisiile de amoniac 

provenite din îngrășămintele anorganice, 

prin următoarele metode: 

Justificare 

Este important ca statele membre să poată identifica ele însele măsurile cele mai eficiente din 
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punct de vedere al costurilor. Amendamentul va oferi mai multă flexibilitate. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Anexa V – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că rețeaua lor 

de puncte de monitorizare este 

reprezentativă pentru tipurile de ecosisteme 

de apă dulce, naturale și seminaturale, 

precum și pentru cele forestiere. 

1. Statele membre se asigură că rețeaua lor 

de puncte de monitorizare este 

reprezentativă pentru tipurile de ecosisteme 

de apă dulce, naturale și seminaturale. 

Justificare 

Ecosistemele forestiere sunt incluse deja în tipurile de sisteme naturale și seminaturale. 
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