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Amendamentul 165
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele adecvate pentru protecția 
solului și a apelor subterane, precum și 
măsurile privind managementul deșeurilor 
generate de instalație; 

(b) dacă este necesar, cerințele adecvate 
pentru protecția solului și a apelor 
subterane, precum și măsurile privind 
managementul deșeurilor generate de 
instalație;

Or. en

Justificare

Menținerea flexibilității este esențială, motiv pentru care recomandăm să fie reintroduse 
cuvintele „dacă este necesar”.

Amendamentul 166
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele adecvate pentru protecția 
solului și a apelor subterane, precum și 
măsurile privind managementul deșeurilor 
generate de instalație; 

(nu privește versiunea în limba română)

Or. pl
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Amendamentul 167
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cerințe de monitorizare periodică a 
substanțelor periculoase care se pot găsi 
pe amplasament, ținând seama de 
posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației;

eliminat

Or. nl

Justificare

Monitorizarea periodică va avea o valoare mică sau inexistentă, deoarece directiva nu o 
completează cu concluzii.

Amendamentul 168
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cerințe de monitorizare periodică a 
substanțelor periculoase care se pot găsi pe 
amplasament, ținând seama de posibilitatea 
de contaminare a solului și a apelor 
subterane de la amplasamentul instalației;

(d) cerințe de monitorizare periodică a 
substanțelor periculoase care se pot găsi pe 
amplasament, ținând seama de natura 
activității și de posibilitatea de contaminare
semnificativă a solului și a apelor 
subterane de la amplasamentul instalației;

Or. en
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Amendamentul 169
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cerințe de monitorizare periodică a 
substanțelor periculoase care se pot găsi pe 
amplasament, ținând seama de posibilitatea 
de contaminare a solului și a apelor 
subterane de la amplasamentul instalației;

(d) cerințe de monitorizare periodică a 
substanțelor periculoase relevante care se 
pot găsi pe amplasament în cantități 
semnificative, ținând seama de 
posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației;

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca monitorizarea periodică să trebuiască să acopere toate substanțele 
periculoase posibile (acestea putând fi de ordinul sutelor), este necesară limitarea 
domeniului de aplicare al monitorizării la substanțele periculoase relevante care sunt 
prezente în cantități semnificative.

Amendamentul 170
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cerințe de monitorizare periodică a 
substanțelor periculoase care se pot găsi pe 
amplasament, ținând seama de posibilitatea 
de contaminare a solului și a apelor 
subterane de la amplasamentul instalației;

(nu privește versiunea în limba română)

Or. pl
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Amendamentul 171
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsuri privind pornirea, scurgerile, 
defecțiunile,  opririle momentane și 
întreruperea definitivă a funcționării;

(e) măsuri privind condiții diferite de 
condițiile normale de funcționare, cum ar 
fi pornirea, scurgerile, defecțiunile,
opririle momentane și întreruperea 
definitivă a funcționării;

Or. en

Justificare

Este necesară introducerea unui amendament pentru a asigura că sunt acoperite toate 
situațiile tranzitorii. Articolul cuprinde doar o scurtă selecție de situații posibile. Nu există o 
justificare pentru modificarea textului original.

Deși acest lucru nu este indicat în mod explicit, limitarea situațiilor tranzitorii la o selecție de 
evenimente posibile reprezintă o modificare considerabilă.

Amendamentul 172
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) autorizația conține dispoziții specifice 
care stabilesc cerințele minime de 
eficiență energetică în concordanță cu 
nivelurile de eficiență energetică 
determinate ca BAT în documentele 
BREF.

Or. en

Justificare

Ținând cont de implicațiile activităților acoperite de IPPC în domeniul schimbărilor 
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climatice, al utilizării resurselor și al asigurării unor condiții echitabile pe întreg teritoriul 
UE, este esențial ca dispozițiile privind eficiența energetică din condițiile de autorizare să se 
bazeze pe BAT, astfel cum sunt ele definite în documentele BREF relevante.

Amendamentul 173
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cerințe adecvate pentru a asigura că 
energia este utilizată eficient.

Or. en

Justificare

Pentru a completa noile politici UE care vizează reducerea consumului de energie, condițiile 
de autorizare ar trebui să conțină cerințe prin care să se asigure o utilizare eficientă a 
energiei de la instalațiile industriale.

Amendamentul 174
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cerințe minime de eficiență energetică 
în concordanță cu BAT din documentele 
BREF.

Or. en
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Amendamentul 175
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) măsuri care să țină seama de 
monitorizările existente în ceea ce privește 
sănătatea umană.

Or. en

Justificare

Statisticile privind sănătatea umană sunt necesare pentru evaluarea riscurilor de mediu.

Amendamentul 176
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare.

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare de către autoritatea 
competentă fără a impune utilizarea unei 
tehnici sau tehnologii specifice, ci luând 
în considerare caracteristicile tehnice ale 
instalației în cauză, amplasarea 
geografică a acesteia și condițiile locale 
de mediu, pe baza criteriilor enumerate în 
anexa III și după determinarea celor mai 
bune tehnici disponibile împreună cu 
operatorul.

Or. en

Justificare

Principiul abordării integrate este de a găsi cea mai bună tehnică ținând seama de condițiile 
locale. Din acest motiv, este esențial ca BAT să fie selectate pentru fiecare instalație în parte 
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pe baza informațiilor furnizate în BREF, ținând cont în același timp de condițiile locale și 
utilizând criteriile specificate în anexa III. Acest lucru poate fi realizat doar printr-o 
colaborare între entitatea care a emis autorizația și entitatea care a solicitat autorizația. 
Toate acestea trebuie să fie clar precizate în directivă.

Amendamentul 177
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare.

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință cu caracter obligatoriu
pentru stabilirea condițiilor de autorizare. 
Autoritățile competente pot prevedea 
condiții mai stricte de autorizare pentru a 
asigura un grad ridicat de protecție a 
mediului, în special acolo unde condițiile 
de mediu locale impun acest lucru.

Or. en

Justificare

Condițiile de autorizare trebuie să se bazeze pe BAT din BREF, pentru a crea condiții 
echitabile pentru sectorul industrial și pentru a promova inovațiile ecologice. Autorităților 
competente ar trebui să li se permită să stabilească condiții mai stricte, mai ales atunci când 
condițiile locale impun acest lucru.

Amendamentul 178
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare.

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință cu caracter obligatoriu
pentru stabilirea condițiilor de autorizare și 
ele sunt aplicate în mod clar. Condițiile de 
autorizare sunt redactate pentru a oferi 
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un grad ridicat de protecție a mediului în 
ansamblul său, acțiunile de protecție 
vizând aerul, apa și solul. În acest scop, 
autoritățile competente pot prevedea 
condiții de autorizare mai stricte decât 
cele prevăzute în documentele de referință 
BAT.

Or. en

Justificare

Evaluarea aplicării Directivei IPPC a evidențiat faptul că jumătate dintre autorizațiile și 
normele generale obligatorii evaluate nu se bazau pe BAT și, în unele cazuri, au fost aplicate 
diferențe semnificative între condițiile de autorizare și performanțele conform BAT, cu un 
factor de 2-500 pentru anumite substanțe poluante. Obiectivul de protecție a mediului ar 
trebui să fie clar precizat și statelor membre responsabile ar trebui să li se permită în mod 
explicit să depășească BAT, astfel cum se menționează în documentele de referință BREF.

Amendamentul 179
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare.

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare. Autoritățile competente pot 
stabili condiții de autorizare mai stricte 
decât cele care pot fi realizate prin 
aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile, conform celor descrise în 
documentele de referință BAT.

Or. en

Justificare

În conformitate cu temeiul juridic al prezentei legislații (articolul 175 din tratat), autoritățile 
competente nu ar trebui să fie împiedicate să stabilească valori limită de emisie mai stricte 
decât nivelurile de emisie asociate cu BAT.
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Amendamentul 180
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare.

(3) Documentele de referință BAT, în 
special abordarea integrată a acestora în 
privința performanțelor generale de 
mediu ale instalațiilor, a efectelor dintre 
diverse medii și a costurilor, servesc drept 
referință pentru stabilirea condițiilor de 
autorizare.

Or. en

Justificare

Documentele de referință BAT descriu performanțele generale de mediu ale instalațiilor care 
folosesc tehnici specifice și oferă date despre rezultatele astfel obținute. Cum scopul acestor 
documente nu este nici pe departe de a impune cerințe stabilite prin legislație, este important 
să se ofere sfaturi cu privire la utilizarea lor, dacă se urmărește ca ele să devină o referință
utilă.

Amendamentul 181
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de referință BAT servesc 
drept referință pentru stabilirea condițiilor 
de autorizare.

(3) Documentele de referință BAT sunt 
luate în considerare la stabilirea 
condițiilor de autorizare.

Or. fi
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Amendamentul 182
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o instalație sau o parte a 
unei instalații nu este acoperită de 
documentele de referință BAT sau dacă 
aceste documente nu iau în considerare 
toate efectele potențiale ale activității 
asupra mediului, autoritatea competentă 
determină cele mai bune tehnici disponibile 
pentru instalația sau pentru activitatea în 
cauză, pe baza criteriilor enumerate în 
anexa III, și stabilește condițiile de 
autorizare în consecință. 

(4) În cazul în care o instalație sau o parte a 
unei instalații nu este acoperită de 
documentele de referință BAT sau dacă 
aceste documente nu iau în considerare 
toate efectele potențiale ale activității 
asupra mediului, autoritatea competentă, 
împreună cu operatorul, determină nivelul 
de emisii care corespunde celor mai bune 
tehnici disponibile pentru instalația sau 
pentru activitatea în cauză, pe baza 
criteriilor enumerate în anexa III, și 
stabilește condițiile de autorizare în 
consecință. 

Or. en

Justificare

Autoritatea competentă nu deține cunoștințele tehnice necesare pentru a stabili ce înseamnă 
BAT. Prin urmare, acest lucru trebuie realizat de comun acord cu operatorul, fapt care este 
în concordanță cu principiile procesului BREF. De fapt, articolul 16 alineatul (2) 
menționează că determinarea nevoilor BAT trebuie să se facă fără a se solicita utilizarea unei 
anumite tehnici sau tehnologii.

Amendamentul 183
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o instalație sau o parte a 
unei instalații nu este acoperită de 
documentele de referință BAT sau dacă 
aceste documente nu iau în considerare 
toate efectele potențiale ale activității 
asupra mediului, autoritatea competentă 

(4) În cazul în care o instalație sau o parte a 
unei instalații nu este acoperită de 
documentele de referință BAT sau dacă 
aceste documente nu iau în considerare 
toate efectele potențiale ale activității 
asupra mediului, autoritatea competentă, pe 
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determină cele mai bune tehnici disponibile 
pentru instalația sau pentru activitatea în 
cauză, pe baza criteriilor enumerate în 
anexa III, și stabilește condițiile de 
autorizare în consecință. 

baza consultărilor cu operatorii determină 
nivelurile de emisie care pot fi obținute 
prin utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile pentru instalația sau pentru 
activitatea în cauză, pe baza criteriilor 
enumerate în anexa III, și stabilește 
condițiile de autorizare în consecință.

Or. fr

Justificare

Întrucât operatorul cunoaște cel mai bine modul de funcționare a instalațiilor, acesta trebuie 
implicat în procesul de determinare a nivelurilor de emisii care pot fi obținute prin utilizarea 
celor mai bune tehnici.

Amendamentul 184
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolului 19, 
valorile limită de emisie și parametrii și 
măsurile tehnice echivalente menționate la 
articolul 15 alineatele (1) și (2) se vor baza 
pe cele mai performante tehnici 
disponibile, fără a se solicita utilizarea unei 
anumite tehnici sau tehnologii.

(2) Fără a aduce atingere articolului 19, 
valorile limită de emisie și parametrii și 
măsurile tehnice echivalente menționate la 
articolul 15 alineatele (1) și (2) se vor baza 
pe cele mai performante tehnici 
disponibile, fără a se solicita utilizarea unei 
anumite tehnici sau tehnologii, dar luând 
în considerare caracteristicile tehnice ale 
instalației în cauză, amplasarea 
geografică a acesteia și condițiile locale 
de mediu.

Or. en

Justificare

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
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acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Amendamentul 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie care nu depășesc
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Ținând seama de caracteristicile tehnice 
ale instalației în cauză, de amplasarea 
geografică a acesteia și de condițiile de 
mediu locale, autoritatea competentă 
stabilește valori limită de emisie, 
parametri sau măsuri tehnice echivalente 
și cerințe de monitorizare și de 
conformitate astfel încât nivelurile de 
emisie rezultate ale instalației să nu 
depășească nivelurile de emisie 
corespunzătoare asociate celor mai bune 
tehnici disponibile, astfel cum sunt descrise 
în documentele de referință BAT.

Or. en

Justificare

Stabilirea unor cerințe minime, sau Plasa Europeană de Siguranță, s-ar realiza prin 
procedura de comitologie, dar cu implicarea prealabilă a părților interesate (procedura de 
comitologie cu expertiză tehnică). Plasa Europeană de Siguranță ar trebui să se bazeze pe 
orice document de referință BAT nou sau actualizat și ar trebui stabilită „după caz”. Acest 
lucru este determinat de faptul că în anumite sectoare, aproape toate procesele sunt diferite, 
chiar și pentru aceeași substanță sau familie de substanțe; prin urmare, pot exista cazuri în 
care o valoare limită de emisie la nivel european să fie determinată pentru un proces sau o 
tehnică de fabricație utilizată într-o singură instalație. 
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Amendamentul 186
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie care nu depășesc
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Sub rezerva prevederilor alineatului (3),
autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie, parametri echivalenți sau 
măsuri tehnice echivalente care 
generează niveluri de emisie ce corespund 
intervalului nivelurilor de emisie asociate 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum sunt descrise în documentele de 
referință BAT.

Or. fr

Justificare

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Amendamentul 187
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie care nu depășesc 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie pe baza nivelurilor de 
emisie asociate celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum sunt descrise în 
documentele de referință BAT și care nu 
depășesc cerințele minime prevăzute la 
articolul 18..

Or. fi

Amendamentul 188
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie care nu depășesc nivelurile 
de emisie asociate celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum sunt descrise în 
documentele de referință BAT.

În măsura în care acest lucru este posibil, 
autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie care nu depășesc nivelurile 
de emisie asociate celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum sunt descrise în 
documentele de referință BAT, ținând 
seama de factorii tehnici și economici.

Or. fi

Amendamentul 189
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește valori Autoritatea competentă stabilește valori 
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limită de emisie care nu depășesc 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

limită de emisie care nu depășesc limita 
inferioară a nivelurilor de emisie asociate 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum sunt descrise în documentele de 
referință BAT.

Or. en

Justificare

Beneficiile pentru mediu rezultate în urma aplicării BAT pe întreg teritoriul UE ar fi maxime 
dacă s-ar aplica limita inferioară a nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici 
disponibile. Un studiu recent realizat de AEM demonstrează că, dacă sectorul instalațiilor de 
ardere de dimensiuni mari ar fi aplicat niveluri de emisie egale cu nivelul instalațiilor cu cele 
mai bune performanțe (BATAEL mai stricte) încă din 2004, emisiile de NOx ar fi fost de 
aproape 10 ori mai mici, iar emisiile de SO2 ar fi fost de 14 ori mai mici în comparație cu 
nivelurile actuale (cu beneficii anuale de până la 65 de miliarde de euro, AEAT 2007).

Amendamentul 190
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie care nu depășesc 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Autoritatea competentă stabilește valori 
limită de emisie care nu depășesc limita 
inferioară a nivelurilor de emisie asociate 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum sunt descrise în documentele de 
referință BAT.

Or. en

Justificare

Beneficiile pentru mediu rezultate în urma aplicării BAT se anticipează a fi maxime dacă s-ar 
aplica limita inferioară a nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, 
astfel cum se demonstrează în studiul AEM privind poluarea aerului de către instalațiile de 
ardere de dimensiuni mari folosite pentru generarea electricității, conform căruia, dacă 
sectorul instalațiilor de ardere de dimensiuni mari ar fi aplicat încă din 2004 niveluri de 
emisie care pot fi atinse de instalațiile cu cele mai bune performanțe, emisiile de NOx ar fi 
fost de 10 ori mai mici, iar emisiile de SO2 ar fi fost de 14 ori mai mici.
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Amendamentul 191
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2) al 
doilea paragraf, autoritatea competentă 
poate stabili, în cazuri specifice, pe baza 
unei evaluări a costurilor și beneficiilor 
ecologice și economice și luând în 
considerare caracteristicile tehnice ale 
instalației în cauză, amplasarea 
geografică a acesteia și condițiile locale 
de mediu, valori limită de emisie care 
depășesc nivelurile de emisie asociate 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum acestea sunt prezentate în 
documentele de referință BAT.

eliminat

Aceste valori limită de emisie nu depășesc 
însă valorile limită de emisie stabilite în 
anexele V-VIII, după caz.
Comisia poate stabili criterii pentru 
acordarea derogării prevăzute la acest 
alineat.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Problema esențială este aceea că, la stabilirea condițiilor de autorizare, autoritățile 
competente nu iau în considerare BREF și concluziile din acestea privind BAT. Acordarea 
unor derogări în privința valorilor limită de emisie care se abat de la cele asociate cu BAT 
subminează presiunea exercitată de legislație asupra instalațiilor pentru a-și îmbunătăți 
performanțele. Beneficiile pentru mediu care decurg din BAT se anticipează a fi maxime dacă 
nu s-ar acorda derogări de la BAT, promovând prin urmare o cerere ridicată pentru 
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industria ecologică și eficiență în UE.

Amendamentul 192
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2) al 
doilea paragraf, autoritatea competentă 
poate stabili, în cazuri specifice, pe baza 
unei evaluări a costurilor și beneficiilor 
ecologice și economice și luând în 
considerare caracteristicile tehnice ale 
instalației în cauză, amplasarea 
geografică a acesteia și condițiile locale 
de mediu, valori limită de emisie care 
depășesc nivelurile de emisie asociate 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum acestea sunt prezentate în 
documentele de referință BAT.

eliminat

Or. en

Justificare

Problema esențială identificată în cadrul evaluării modului de aplicare a Directivei IPPC 
este aceea că autoritățile competente se abat de la BREF și de la concluziile din acestea 
privind BAT atunci când stabilesc condiții de autorizare, dând o interpretare foarte 
subiectivă condițiilor locale. Derogările acordate în privința valorilor limită de emisie 
asociate cu BAT subminează condițiile echitabile pentru industria din Europa.

Amendamentul 193
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2) al 
doilea paragraf, autoritatea competentă 

(3) Autoritatea competentă poate stabili, pe 
baza unei evaluări a costurilor și 
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poate stabili, în cazuri specifice, pe baza 
unei evaluări a costurilor și beneficiilor 
ecologice și economice și luând în 
considerare caracteristicile tehnice ale 
instalației în cauză, amplasarea geografică 
a acesteia și condițiile locale de mediu, 
valori limită de emisie care depășesc 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum acestea 
sunt prezentate în documentele de referință 
BAT.

beneficiilor ecologice și economice și 
luând în considerare caracteristicile tehnice 
ale instalației în cauză, amplasarea 
geografică a acesteia și condițiile locale de 
mediu, valori limită de emisie, parametri 
echivalenți sau măsuri tehnice 
echivalente care generează niveluri de 
emisie care depășesc nivelurile de emisie 
asociate celor mai bune tehnici disponibile, 
astfel cum acestea sunt prezentate în 
documentele de referință BAT.

Or. fr

Justificare

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendamentul 194
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2) al 
doilea paragraf, autoritatea competentă 
poate stabili, în cazuri specifice, pe baza 
unei evaluări a costurilor și beneficiilor 
ecologice și economice și luând în 
considerare caracteristicile tehnice ale 

(3) Prin derogare de la alineatul (2) al 
doilea paragraf, autoritatea competentă 
poate stabili, în situații excepționale, care 
rezultă din evaluarea costurilor și 
beneficiilor ecologice și economice și 
luând în considerare caracteristicile tehnice 
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instalației în cauză, amplasarea geografică 
a acesteia și condițiile locale de mediu, 
valori limită de emisie care depășesc 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum acestea 
sunt prezentate în documentele de referință 
BAT.

ale instalației în cauză, amplasarea 
geografică a acesteia și condițiile locale de 
mediu, valori limită de emisie care 
depășesc nivelurile de emisie asociate celor 
mai bune tehnici disponibile, astfel cum 
acestea sunt prezentate în documentele de 
referință BAT.

Or. en

Justificare

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Amendamentul 195
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste valori limită de emisie nu depășesc
însă valorile limită de emisie stabilite în 
anexele V-VIII, după caz.

Emisiile care rezultă nu depășesc însă
nivelurile de emisie asociate cu valorile 
limită de emisie stabilite în anexele V-VIII, 
după caz.

Or. fr

Justificare

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
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sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendamentul 196
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste valori limită de emisie nu depășesc 
însă valorile limită de emisie stabilite în 
anexele V-VIII, după caz.

În măsura în care acest lucru este posibil, 
aceste valori limită de emisie nu depășesc 
însă valorile limită de emisie stabilite în 
anexele V-VIII, ținând seama de factorii 
tehnici și economici.

Or. fi

Amendamentul 197
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste valori limită de emisie nu depășesc 
însă valorile limită de emisie stabilite în 
anexele V-VIII, după caz.

Aceste valori limită de emisie nu depășesc 
însă valorile limită de emisie stabilite în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3) 
sau, după caz, în anexele V-VIII.

Or. en

Justificare

Dacă, la nivel comunitar, au fost stabilite limite de emisie obligatorii în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3), acestea, asemenea valorilor limită de emisie stabilite în anexele V-
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VIII, nu vor fi depășite în niciun caz. Cu toate acestea, stabilirea criteriilor pentru acordarea 
derogărilor de la BATAEL nu vor face obiectul procedurii de comitologie.

Amendamentul 198
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că persoanele 
în cauză beneficiază de șanse timpurii și 
efective de a participa la luarea deciziilor 
privind acordarea derogării menționate la 
acest alineat.

Or. en

Justificare

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Amendamentul 199
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
acordarea derogării prevăzute la acest 
alineat.

eliminat

Or. en
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Justificare

Dacă, la nivel comunitar, au fost stabilite limite de emisie obligatorii în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3), acestea, asemenea valorilor limită de emisie stabilite în anexele V-
VIII, nu vor fi depășite în niciun caz. Cu toate acestea, stabilirea criteriilor pentru acordarea 
derogărilor de la BATAEL nu vor face obiectul procedurii de comitologie.

Amendamentul 200
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
acordarea derogării prevăzute la acest 
alineat.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 201
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
acordarea derogării prevăzute la acest 
alineat.

În cazul în care valorile limită de emisie, 
parametrii echivalenți sau măsurile 
tehnice echivalente sunt stabilite în 
conformitate cu prezentul alineat, 
motivele de autorizare a unor niveluri de 
emisie superioare nivelurilor de emisii 
asociate celor mai bune tehnici 
disponibile indicate în documentele de 
referință BAT trebuie justificate în anexa 
la condițiile de obținere a autorizației.

Or. fr
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Justificare

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendamentul 202
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
acordarea derogării prevăzute la acest 
alineat.

Atunci când valorile limită de emisie, 
parametrii și măsurile tehnice echivalente 
sunt stabilite în conformitate cu acest 
alineat, motivele pentru care s-au permis 
abateri de la nivelurile de emisie asociate 
cu BAT, conform celor descrise în 
documentele de referință BAT, trebuie să 
fie documentate și justificate în anexa la 
condițiile de autorizare.

Or. en

Justificare

În situații excepționale, autoritatea competentă poate stabili valori limită de emisie astfel 
încât emisiile provenite de la instalație să depășească nivelurile de emisie stabilite în 
documentele de referință BAT. Dacă autoritatea competentă decide să se abată de la 
BATAEL, acest lucru trebuie motivat clar și ar trebui să se demonstreze că autorizația astfel 
emisă va asigura în continuare un grad ridicat de protecție a mediului.
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Amendamentul 203
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
acordarea derogării prevăzute la acest 
alineat.

Comisia stabilește criterii pentru acordarea 
derogării prevăzute la acest alineat.

Or. en

Justificare

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Amendamentul 204
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Justificare

În situații excepționale, autoritatea competentă poate stabili valori limită de emisie astfel 
încât emisiile provenite de la instalație să depășească nivelurile de emisie stabilite în 
documentele de referință BAT. Dacă autoritatea competentă decide să se abată de la 
BATAEL, acest lucru trebuie motivat clar și ar trebui să se demonstreze că autorizația astfel 
emisă va asigura în continuare un grad ridicat de protecție a mediului.

Amendamentul 205
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă, la nivel comunitar, au fost stabilite limite de emisie obligatorii în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3), acestea, asemenea valorilor limită de emisie stabilite în anexele V-
VIII, nu vor fi depășite în niciun caz. Cu toate acestea, stabilirea criteriilor pentru acordarea 
derogărilor de la BATAEL nu vor face obiectul procedurii de comitologie.

Amendamentul 206
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile în cauză, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 

eliminat
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procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendamentul 207
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

eliminat

Or. fi
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Amendamentul 208
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă poate acorda 
derogări temporare de la cerințele 
alineatului (2) și de la articolul 12 primul 
paragraf punctele (1) și (2) în caz de 
creștere a emisiilor din cauza testării și 
utilizării unor tehnici emergente, cu 
condiția ca în termen de șase luni de la 
acordarea derogării utilizarea respectivelor 
tehnici să fie întreruptă sau emisiile 
generate de activitatea în cauză să respecte 
cel puțin nivelurile de emisie asociate celor 
mai bune tehnici disponibile.

(5) Autoritatea competentă poate acorda 
derogări temporare de la cerințele 
alineatului (2) și de la articolul 12 primul 
paragraf punctele (1) și (2) în caz de 
creștere a emisiilor din cauza testării și 
utilizării unor tehnici emergente, cu 
condiția ca în termen de douăsprezece luni 
de la acordarea derogării, perioadă care 
poate fi, de asemenea, prelungită cu 
douăsprezece luni, utilizarea respectivelor 
tehnici să fie întreruptă sau emisiile 
generate de activitatea în cauză să respecte 
cel puțin nivelurile de emisie asociate celor 
mai bune tehnici disponibile.

Or. nl

Justificare

Este posibil ca derogarea temporară propusă să nu fie suficientă. Prin urmare se propune 
prelungirea perioadei.

Amendamentul 209
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea competentă poate acorda 
derogări temporare de la cerințele 
alineatului (2) și de la articolul 12 primul 
paragraf punctele (1) și (2) în caz de 
creștere a emisiilor din cauza testării și 
utilizării unor tehnici emergente, cu 
condiția ca în termen de șase luni de la 
acordarea derogării utilizarea respectivelor 

(5) Autoritatea competentă poate acorda 
derogări temporare de la cerințele 
alineatului (2) și de la articolul 12 primul 
paragraf punctele (1) și (2) în caz de 
creștere a emisiilor din cauza testării și 
utilizării unor tehnici emergente, cu 
condiția ca în termen de douăsprezece luni 
de la acordarea derogării utilizarea 
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tehnici să fie întreruptă sau emisiile 
generate de activitatea în cauză să respecte 
cel puțin nivelurile de emisie asociate celor 
mai bune tehnici disponibile.

respectivelor tehnici să fie întreruptă sau 
emisiile generate de activitatea în cauză să 
respecte cel puțin nivelurile de emisie 
asociate celor mai bune tehnici disponibile.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea unei noi tehnici pornind de la studii-pilot la nivel de instalație până la aplicarea 
la scară largă, poate mai întâi la scară industrială, durează în mod normal mult mai mult de 
șase luni. Deseori durează mai mult de doi ani. Chiar și în cazul tehnicilor testate și 
verificate, punerea în funcțiune a unei instalații industriale poate dura mai mult de șase luni. 
Autoritatea competentă trebuie să poată lua o decizie asupra unui interval de timp adecvat de 
la caz la caz. O limită de timp acceptabilă ar fi de doi ani; o perioadă mai scurtă împiedică 
inovarea și conduce la păstrarea tehnicilor existente.

Amendamentul 210
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În situația în care statele membre 
riscă să nu își atingă obiectivele stabilite 
prin Directiva privind plafoanele 
naționale de emisie, autoritățile 
competente stabilesc valori limită de 
emisie pentru substanțele poluante în 
cauză sub nivelul celor asociate cu BAT 
din BREF.

Or. en
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Amendamentul 211
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În situația în care acest lucru este 
necesar pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite prin Directiva privind plafoanele 
naționale de emisie, autoritățile 
competente stabilesc valori limită de 
emisie mai stricte decât cele asociate cu 
BAT din BREF.

Or. en

Justificare

Este puțin probabil ca obiectivele ambițioase în materie de calitatea aerului stabilite în 
Directiva privind plafoanele naționale de emisie să fie îndeplinite în majoritatea statelor 
membre. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili 
valori limită de emisie mai stricte decât cele asociate cu BAT din BREF.

Amendamentul 212
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cerințele de monitorizare menționate la 
articolul 15 alineatul (1) literele (c) și (d)
se bazează, dacă este cazul, pe concluziile 
activității de monitorizare descrise în 
documentele de referință BAT.

(1) Cerințele de monitorizare menționate la 
articolul 15 alineatul (1) litera (c) se 
bazează, dacă este cazul, pe concluziile 
activității de monitorizare descrise în 
documentele de referință BAT.

Or. nl

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 15 litera (d). Monitorizarea periodică va avea o 
valoare mică sau inexistentă, deoarece directiva nu o completează cu concluzii. Autorității 
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competente îi revine sarcina de a determina în ce situații monitorizarea este necesară.

Amendamentul 213
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Frecvența monitorizării periodice 
menționate la articolul 15 alineatul (1) 
litera (d) se stabilește de către autoritatea 
competentă în autorizația eliberată 
fiecărei instalații sau în cadrul unor 
norme generale obligatorii.

eliminat

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică se 
efectuează cel puțin o dată la șapte ani.
Comisia poate stabili criterii pentru 
determinarea frecvenței monitorizării 
periodice.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2). 

Or. nl

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 15 litera (d). Monitorizarea periodică va avea o 
valoare mică sau inexistentă, deoarece directiva nu o completează cu concluzii. Autorității 
competente îi revine sarcina de a determina în ce situații monitorizarea este necesară.
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Amendamentul 214
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică se 
efectuează cel puțin o dată la șapte ani.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu suntem de acord cu stabilirea unui interval minim de monitorizare periodică, deoarece 
acesta va fi diferit în funcție de tipul sectorului și de tipul monitorizării efectuate.

„Monitorizare” poate însemna o serie de lucruri diferite, de la o simplă verificare vizuală și 
înregistrare la o eșantionare detaliată, motiv pentru care nu credem că ar fi adecvată 
impunerea unor criterii. 

Amendamentul 215
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică se 
efectuează cel puțin o dată la șapte ani.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică a 
apelor subterane și a solului se efectuează 
cel puțin o dată la cinci, respectiv zece ani, 
cu excepția situației în care monitorizarea 
se bazează pe o evaluare sistematică a 
riscurilor de contaminare.

Or. en

Justificare

În primul rând, frecvența de monitorizare a apelor subterane și a solului ar trebui să se facă 
diferențiat, pentru a facilita monitorizarea, care este mai puțin costisitoare și mai ușor de 
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efectuat în cazul apelor subterane decât al solului. 

În al doilea rând, pentru a asigura o monitorizare eficace și cât mai eficientă a solului și a 
apelor subterane, ar trebui să existe posibilitatea ca frecvența să fie stabilită pe baza 
riscurilor de mediu. În acest caz, Comisia ar trebui să elaboreze criteriile necesare pentru a 
garanta bunele practici.

Amendamentul 216
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică se 
efectuează cel puțin o dată la șapte ani.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică se 
efectuează cel puțin o dată pe an.

Or. en

Justificare

Monitorizarea solului și a apelor subterane ar trebui efectuată cel puțin o dată la 12 luni 
pentru a permite detectarea din timp a poluării și pentru a minimiza atât daunele, cât și 
eventualele costuri de remediere. Rezultatele monitorizării ar trebui incluse în raportul anual 
al operatorului, dar și în registrul public. Pentru a asigura uniformitatea condițiilor pe întreg 
teritoriul UE, Comisia ar trebui să stabilească criterii pentru frecvența minimă.

Amendamentul 217
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică se 
efectuează cel puțin o dată la șapte ani.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), monitorizarea periodică a 
substanțelor periculoase se efectuează cel 
puțin o dată pe an în cazul apelor 
subterane și la fiecare cinci ani în cazul 
solului.
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Or. en

Amendamentul 218
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
determinarea frecvenței monitorizării 
periodice.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu suntem de acord cu stabilirea unui interval minim de monitorizare periodică, deoarece 
acesta va fi diferit în funcție de tipul sectorului și de tipul monitorizării efectuate.

„Monitorizare” poate însemna o serie de lucruri diferite, de la o simplă verificare vizuală și 
înregistrare la o eșantionare detaliată, motiv pentru care nu credem că ar fi adecvată 
impunerea unor criterii. 

Amendamentul 219
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
determinarea frecvenței monitorizării 
periodice.

eliminat

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să aplice și să execute directiva. Statului membru îi revine 
sarcina de a determina procedura care ar trebui utilizată pentru monitorizare.
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Amendamentul 220
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
determinarea frecvenței monitorizării 
periodice.

Comisia stabilește criterii referitoare la 
evaluarea riscurilor de contaminare.

Or. en

Justificare

În primul rând, frecvența de monitorizare a apelor subterane și a solului ar trebui să se facă 
diferențiat, pentru a facilita monitorizarea, care este mai puțin costisitoare și mai ușor de 
efectuat în cazul apelor subterane decât al solului. 

În al doilea rând, pentru a asigura o monitorizare eficace și cât mai eficientă a solului și a 
apelor subterane, ar trebui să existe posibilitatea ca frecvența să fie stabilită pe baza 
riscurilor de mediu. În acest caz, Comisia ar trebui să elaboreze criteriile necesare pentru a 
garanta bunele practici.

Amendamentul 221
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să aplice și să execute directiva. Statului membru îi revine 
sarcina de a determina procedura care ar trebui utilizată pentru monitorizare.

Amendamentul 222
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili criterii pentru 
determinarea frecvenței monitorizării 
periodice.

Comisia stabilește criterii pentru 
determinarea frecvenței monitorizării 
periodice.

Or. en

Justificare

Monitorizarea solului și a apelor subterane ar trebui efectuată cel puțin o dată la 12 luni 
pentru a permite detectarea din timp a poluării și pentru a minimiza atât daunele, cât și 
eventualele costuri de remediere. Rezultatele monitorizării ar trebui incluse în raportul anual 
al operatorului, dar și în registrul public. Pentru a asigura uniformitatea condițiilor pe întreg 
teritoriul UE, Comisia ar trebui să stabilească criterii pentru frecvența minimă.

Amendamentul 223
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La adoptarea normelor generale 
obligatorii statele membre asigură o 
abordare integrată și un nivel înalt de 
protecție a mediului , echivalent celui care 
poate fi atins datorită condițiilor de 
autorizare individuale.

(1) La adoptarea normelor generale 
obligatorii statele membre asigură o 
abordare integrată și un nivel înalt de 
protecție a sănătății și a mediului, 
echivalent celui care poate fi atins datorită 
condițiilor de autorizare individuale. 

Or. pl
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Amendamentul 224
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre trebuie să 
reexamineze și să actualizeze, după caz, 
normele generale obligatorii pentru 
instalațiile în cauză.

Atunci când Comisia publică un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, 
statele membre trebuie să reexamineze și 
să actualizeze, după caz, normele generale 
obligatorii pentru instalațiile în cauză, 
ținând seama de ciclurile de investiție. 
Prin urmare, normele generale obligatorii 
pentru instalațiile existente pentru 
activități industriale de tipul celor 
menționate în anexa I la punctul 6.6 ar 
trebui revizuite și actualizate în termen de 
15 ani.

Or. en

Amendamentul 225
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre trebuie să 
reexamineze și să actualizeze, după caz, 
normele generale obligatorii pentru 
instalațiile în cauză.

Atunci când Comisia publică un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre trebuie să 
reexamineze și să actualizeze, după caz, 
normele generale obligatorii pentru 
instalațiile în cauză, ținând seama de 
ciclurile de investiție ale întreprinderilor.

Or. nl
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Justificare

Perioadele de tranziție sunt importante. Prin urmare, normele generale obligatorii trebuie să 
țină seama de ciclurile de investiție ale întreprinderilor. 

Amendamentul 226
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre trebuie să 
reexamineze și să actualizeze, după caz, 
normele generale obligatorii pentru 
instalațiile în cauză.

Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre trebuie să 
revizuiască și să actualizeze, după caz, 
normele generale obligatorii pentru 
instalațiile în cauză.

Or. en

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 227
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre trebuie să 
reexamineze și să actualizeze, după caz, 
normele generale obligatorii pentru 
instalațiile în cauză.

Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre trebuie să 
reexamineze și să actualizeze, după caz, 
normele generale obligatorii pentru 
instalațiile în cauză noi.
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Amendamentul 228
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Valorile limită de emisii în cadrul 

Comunității
(1) La propunerea Comisiei, Consiliul 
adoptă, în conformitate cu procedura 
prevăzută de tratat, valorile limită de 
emisie:
pentru categoriile de instalații menționate 
în anexa I, cu excepția depozitelor de 
deșeuri menționate la punctele 5.1 și 5.4 
din anexă și
pentru substanțele poluante menționate în 
anexa III, în cazul cărora este nevoie de 
măsuri comunitare, în special pe baza 
schimbului de informații prevăzut la 
articolul 16.
(2) În cazul în care nu există nicio 
valoare limită comunitară comună 
prevăzută prin aplicarea prezentei 
directive, se aplică valori limită adecvate 
de emisii, în conformitate cu directivele 
menționate în anexa II, și valori limită de 
emisii prevăzute în legislația comunitară, 
în cazul instalațiilor menționate în anexa 
I, drept valori limită minime, în 
conformitate cu prezenta directivă.
La propunerea Comisiei, Consiliul 
adoptă, în conformitate cu procedura 
prevăzută de tratat, dispoziții tehnice 
aplicabile depozitelor de deșeuri, astfel 
cum sunt menționate în anexa I punctele 
5.1 și 5.4, fără să aducă atingere aplicării 
cerințelor prezentei directive.
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Amendamentul 229
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care plafonul național de 
emisie specificat în Directiva 2001/81/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind 
plafoanele naționale de emisie pentru 
anumiți poluanți atmosferici1 impune 
condiții mai stricte decât cele care pot fi 
realizate prin aplicarea celor mai bune 
tehnici disponibile sau a celorlalte cerințe 
ale prezentei directive, statele membre pot 
solicita instalațiilor măsuri suplimentare. 
Se iau în considerare costurile și 
beneficiile acestor măsuri în comparație 
cu alte surse de emisie decât instalațiile.
_______
1 JO L 309, 27.11.2001, p. 22

Or. en

Justificare

Legătura dintre Directiva IPPC și directivele privind obiectivele de mediu, cum ar fi 
Directiva privind plafoanele naționale de emisii și Directiva privind habitatul, ar trebui 
clarificată. Atunci când sunt necesare condiții mai stricte decât cele care pot fi realizate prin 
aplicarea celor mai bune tehnici, statele membre pot solicita instalațiilor reduceri mai mari. 
Dispoziția este necesară deoarece cele mai bune tehnici disponibile reduc emisiile, dar nu 
garantează atingerea obiectivelor în materie de emisii.



PE412.187v01-00 42/77 AM\742069RO.doc

RO

Amendamentul 230
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritatea 
competentă urmărește sau este informată 
cu privire la progresul înregistrat în 
legătură cu cele mai bune tehnici 
disponibile și la publicarea oricărui nou 
document de referință BAT sau a unui 
astfel de document revizuit.

Statele membre se asigură că autoritatea 
competentă urmărește sau este informată 
cu privire la progresul înregistrat în 
legătură cu cele mai bune  tehnici 
disponibile și la publicarea oricărui nou 
document de referință BAT sau a unui 
astfel de document revizuit, informând și 
publicul vizat. 

Or. en

Justificare

Ar trebui lansată o campanie de comunicare.

Amendamentul 231
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că autoritatea  competentă 
revizuiește periodic toate condițiile de 
autorizare și le actualizează, dacă acest 
lucru  este necesar pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că autoritatea  competentă 
revizuiește periodic, și cel puțin o dată la 
zece ani, toate condițiile de autorizare și 
le actualizează, dacă acest lucru  este 
necesar pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Pe lângă reexaminarea după publicare a unui document de referință BAT nou sau revizuit, la 
nivel comunitar ar trebui introdus un interval fix pentru reexaminarea periodică, în special 
pentru a evita denaturarea concurenței. 

Amendamentul la articolul 22 alineatul (1) este admisibil în conformitate cu articolul 80a din 
Regulamentul de procedură, dată fiind legătura strânsă, în ceea ce privește frecvența minimă, 
la nivel comunitar, de reexaminare a autorizației, cu propunerea de text de la alineatul (3).

Amendamentul 232
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

eliminat

Primul paragraf se aplică tuturor 
derogărilor acordate în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (3).

Or. fi

Amendamentul 233
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 

(3) Atunci când Comisia publică un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
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acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză, la 
termenul de expirare prevăzut pentru 
permis, în vederea revizuirii și actualizării 
autorizației, ținând seama, în cazuri 
individuale, de ciclurile de investiție.

Or. en

Justificare

Scopul prezentei dispoziții este să garanteze că nu se vor efectua modificări retroactive ale 
condițiilor de autorizare când are loc actualizarea  documentelor de referință BAT. Astfel, 
operatorii ar beneficia de stabilitatea necesară pentru a-și continua activitatea fără a suporta 
costuri inutile și modificări permanente. În conformitate cu legislația actuală, este prevăzută 
o revizuire periodică a autorizațiilor acordate (la fiecare 5 ani în Italia). Prin urmare, se va 
aplica o nouă BAT la expirarea autorizației.

Amendamentul 234
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

(3) Atunci când Comisia publică un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, 
statele membre se asigură că autoritatea 
competentă reexaminează și actualizează, 
după caz, condițiile de autorizare pentru 
instalațiile în cauză, ținând seama, în 
cazuri individuale, de ciclurile de 
investiție. Prin urmare, normele generale 
obligatorii pentru instalațiile existente 
pentru activități industriale de tipul celor 
menționate în anexa I la punctul 6.6, ar 
trebui revizuite și actualizate în termen de 
15 ani.

Or. en
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Amendamentul 235
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de doi ani de la publicarea acestora, 
statele membre se asigură că autoritatea 
competentă reexaminează și actualizează, 
după caz, normele generale obligatorii
pentru instalațiile în cauză.

Or. en

Justificare

Documentele de referință BAT sunt rezultatul unui proces îndelungat, prin urmare odată ce s-
a convenit asupra lor acestea trebuie puse în practică mai rapid. Termenul limită trebuie să 
țină seama de reexaminarea și actualizarea efectuate de autoritatea competentă.

Amendamentul 236
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

(3) Atunci când Comisia publică un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, 
statele membre, ținând seama de ciclurile 
de investiție, se asigură că autoritatea 
competentă reexaminează și actualizează, 
după caz, condițiile de autorizare pentru 
instalațiile în cauză.

Or. nl
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Justificare

În situația în care nu este necesar să se analizeze de la caz la caz dacă modificările se înscriu 
în ciclul de investiție, cum a propus Krahmer la amendamentul 27, atunci se va putea lua o 
decizie generală pentru toate întreprinderile într-o situație dată, de exemplu pentru instalații 
existente, pentru a vedea dacă se înscriu în ciclul de investiție. Acest lucru nu doar că va fi 
benefic pentru operatorii comerciali, dar va reduce și costurile suportate de autoritățile 
locale, pentru că nu vor fi nevoite să evalueze fiecare caz în parte. 

Amendamentul 237
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

Or. en

Justificare

Reexaminarea trebuie efectuată și aceasta reprezintă o condiție preliminară pentru evaluarea 
necesității unor eventuale actualizări ale normelor generale obligatorii, prin urmare, 
cuvintele „după caz” trebuie mutate într-o altă parte a textului.

Amendamentul 238
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
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actualizare a unui astfel de document, în 
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

actualizare a unui astfel de document, în 
termen de doi ani de la publicarea acestora, 
statele membre reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

Or. en

Justificare

Documentele BREF reflectă conceptul dinamic al unei reușite din punct de vedere tehnic 
asupra căreia convin, în general, experți din domeniul tehnic din statele membre la sfârșitul 
unui proces care durează 5 ani: această schimbare tehnologică dinamică ar trebui să fie 
recunoscută, reexaminată și actualizată, după caz, în termen de doi ani de la publicarea 
documentelor BREF, pentru a garanta menținerea tendinței către inovare în materie de 
mediu.

Amendamentul 239
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, în
termen de patru ani de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză.

(3) Atunci când Comisia adoptă un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, într-
un termen corespunzător de la publicarea 
acestora, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și 
actualizează, după caz, condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză. 

Or. en

Justificare

După adoptarea sau actualizarea unui document BREF, statelor membre ar trebui să li se 
acorde mai multă flexibilitate în ceea ce privește termenul limită pentru reexaminare (de 
exemplu, pentru a ține seama de ciclurile de investiție). Acest amendament trebuie luat 
împreună cu amendamentul 5 care propune introducerea unui interval fix pentru 
reexaminarea periodică la nivel comunitar. Acest lucru ar garanta frecvența minimă a 
reexaminării autorizației. 
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Amendamentul 240
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică tuturor 
derogărilor acordate în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Documentele de referință BAT sunt rezultatul unui proces îndelungat, prin urmare odată ce s-
a convenit asupra lor acestea trebuie puse în practică mai rapid. Termenul limită trebuie să 
țină seama de reexaminarea și actualizarea efectuate de autoritatea competentă.

Amendamentul 241
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică tuturor 
derogărilor acordate în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Documentele BREF reflectă conceptul dinamic al unei reușite din punct de vedere tehnic 
asupra căreia convin, în general, experți din domeniul tehnic din statele membre la sfârșitul 
unui proces care durează 5 ani: această schimbare tehnologică dinamică ar trebui să fie 
recunoscută, reexaminată și actualizată, după caz, în termen de doi ani de la publicarea 
documentelor BREF, pentru a garanta menținerea tendinței către inovare în materie de 
mediu.
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Amendamentul 242
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică tuturor 
derogărilor acordate în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (3).

Primul paragraf se aplică, de asemenea,
tuturor derogărilor acordate în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (3).

Or. en

Justificare

După adoptarea sau actualizarea unui document BREF, statelor membre ar trebui să li se 
acorde mai multă flexibilitate în ceea ce privește termenul limită pentru reexaminare (de 
exemplu, pentru a ține seama de ciclurile de investiție). Acest amendament trebuie luat 
împreună cu amendamentul 5 care propune introducerea unui interval fix pentru 
reexaminarea periodică la nivel comunitar. Acest lucru ar garanta frecvența minimă a 
reexaminării autorizației.

Amendamentul 243
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evoluția celor mai bune tehnici 
disponibile permite reducerea considerabilă 
a emisiilor;

(b) evoluția celor mai bune tehnici 
disponibile permite reducerea considerabilă 
a emisiilor fără a genera costuri 
exagerate;

Or. fi
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Amendamentul 244
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) atunci când este necesară respectarea 
dispozițiilor Directivei 2001/81/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind plafoanele naționale de emisie 
pentru anumiți poluanți atmosferici.

Or. en

Justificare

Este puțin probabil ca obiectivele referitoare la calitatea aerului stabilite în Directiva privind 
plafoanele naționale de emisie să fie realizate, în majoritatea statelor membre, prin urmare 
autoritățile competente ar trebui să actualizeze autorizațiile pentru instalațiile în cauză, după 
caz, pentru a se asigura că plafoanele prevăzute în cadrul Directivei privind plafoanele 
naționale de emisie sunt respectate.

Amendamentul 245
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Închiderea și remedierea 

amplasamentului
(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
în legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului și Directivei 
20../…/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a unui cadru 
pentru protecția solului și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE, autoritatea 
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competentă veghează la îndeplinirea 
condițiilor de autorizare impuse pentru a 
asigura respectarea principiului enunțat 
la articolul 12 punctul (8) în momentul 
încetării definitive a activității.
(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase, ținând seama de 
posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației, operatorul întocmește un 
raport privind situația de referință înainte 
de punerea în funcțiune a instalației sau 
înainte de actualizarea autorizației 
acordate unei instalații. Raportul conține 
informații cuantificate necesare pentru 
determinarea stării inițiale a solului și a 
apelor subterane.
Comisia stabilește criterii referitoare la 
conținutul raportului privind situația de 
referință.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).
(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe 
periculoase a solului sau a apelor 
subterane în raport cu starea inițială 
prezentată în raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), 
operatorul remediază amplasamentul și îl 
readuce în respectiva stare inițială.
4. Dacă operatorul nu are obligația de a 
întocmi raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), acesta 
ia măsurile necesare la încetarea 
definitivă a activității pentru a se asigura 
că amplasamentul nu prezintă riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană și 
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pentru mediu.
________
1 JO L 143, 30.04.2004, p. 56.
2 JO L

Or. en

Amendamentul 246
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului și Directivei 
20../…/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru 
protecția solului și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE, autoritatea 
competentă veghează la îndeplinirea 
condițiilor de autorizare impuse pentru a 
asigura respectarea principiului enunțat la 
articolul 12 punctul (8) în momentul 
încetării definitive a activității.

(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, Directivei 
2006/118/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind protecția apelor subterane 
împotriva poluării și a deteriorării1, 
Directivei Parlamentului European și a 
Consiliului privind protecția mediului 
prin dreptul penal2 și Directivei 
20../…/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru 
protecția solului și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE, autoritatea 
competentă veghează la îndeplinirea 
condițiilor de autorizare impuse pentru a 
asigura respectarea principiului enunțat la 
articolul 12 punctul (8) în momentul 
încetării definitive a activității.
________
1JO L 372, 27.12.2006, p. 19.
2JO L

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se țină seama de legislația comunitară din domeniul în cauză.

Amendamentul 247
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase, ținând seama de 
posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației, operatorul întocmește un raport 
privind situația de referință înainte de 
punerea în funcțiune a instalației sau 
înainte de actualizarea autorizației acordate 
unei instalații. Raportul conține informații 
cuantificate necesare pentru determinarea 
stării inițiale a solului și a apelor subterane.

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase, ținând seama de 
posibilitatea de contaminare însemnată a 
solului și a apelor subterane de la 
amplasamentul instalației, operatorul 
întocmește un raport privind situația de 
referință înainte de punerea în funcțiune a 
instalației sau înainte de actualizarea 
autorizației acordate unei instalații. 
Raportul conține informații cuantificate 
necesare pentru determinarea stării inițiale 
a solului și a apelor subterane.

Comisia stabilește criterii referitoare la 
conținutul raportului privind situația de 
referință.

Comisia stabilește criterii generale 
referitoare la conținutul raportului privind 
situația de referință.

Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 248
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase, ținând seama de 
posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației, operatorul întocmește un raport 
privind situația de referință înainte de 
punerea în funcțiune a instalației sau 
înainte de actualizarea autorizației acordate 
unei instalații. Raportul conține informații 
cuantificate necesare pentru determinarea 
stării inițiale a solului și a apelor subterane.

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase relevante, ținând 
seama de posibilitatea de contaminare a 
solului și a apelor subterane de la 
amplasamentul instalației, operatorul 
întocmește un raport privind situația de 
referință înainte de punerea în funcțiune a 
instalației sau înainte de actualizarea 
autorizației acordate unei instalații. 
Raportul conține informații cuantificate 
necesare pentru determinarea stării inițiale 
a solului și a apelor subterane, ținând 
seama de cantități importante de 
substanțe periculoase.

Or. en

Justificare

Pentru a evita ca raportul privind situația de referință să trebuiască să acopere toate 
substanțele periculoase posibile (acestea putând fi de ordinul sutelor), este necesară 
limitarea domeniului de aplicare al evaluării la contaminarea cu o cantitate semnificativă de 
substanțe periculoase. 

Amendamentul 249
Karin Scheele

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
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a solului sau a apelor subterane în raport 
cu starea inițială prezentată în raportul 
privind situația de referință menționat la 
alineatul (2), operatorul remediază 
amplasamentul și îl readuce în respectiva 
stare inițială.

a solului sau a apelor subterane, operatorul 
remediază amplasamentul și îl aduce într-o 
stare satisfăcătoare.

[Acest amendament se aplică în întreg 
actul legislativ. Adoptarea acestui 
amendament implică ajustări 
corespunzătoare în alte porțiuni ale 
textului, de exemplu la articolul 12 
alineatul (8) din propunerea Comisiei.]

Or. de

Justificare

Obiectivul de remediere a unui amplasament astfel încât să fie readus la „starea inițială” 
poate pune probleme dacă solul era deja contaminat înainte de începerea unei activități 
comerciale. Prin urmare, obiectivul de remediere ar trebui să fie în orice caz o stare care să 
satisfacă autoritatea în conformitate cu situația juridică din acel moment.

Amendamentul 250
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
a solului sau a apelor subterane în raport cu 
starea inițială prezentată în raportul privind 
situația de referință menționat la alineatul 
(2), operatorul remediază amplasamentul și 
îl readuce în respectiva stare inițială.

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
a solului sau a apelor subterane în raport cu 
starea inițială prezentată în raportul privind 
situația de referință menționat la alineatul 
(2), operatorul remediază amplasamentul și 
îl readuce în respectiva stare inițială pentru 
a evita orice risc la adresa sănătății 
umane sau a mediului.

Or. en
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Amendamentul 251
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
a solului sau a apelor subterane în raport cu 
starea inițială prezentată în raportul privind 
situația de referință menționat la alineatul 
(2), operatorul remediază amplasamentul și 
îl readuce în respectiva stare inițială.

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
a solului sau a apelor subterane în raport cu 
starea prezentată în raportul privind situația 
de referință menționat la alineatul (2), 
operatorul remediază amplasamentul și îl 
readuce în respectiva stare. Dacă acest 
lucru nu este posibil, acesta remediază 
daunele.

Or. en

Justificare

Sintagma „stare inițială” poate fi interpretată greșit. Ar trebui să se țină seama de legislația 
comunitară din domeniul responsabilității față de mediu.

Amendamentul 252
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
a solului sau a apelor subterane în raport cu 
starea inițială prezentată în raportul privind 
situația de referință menționat la alineatul 

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare măsurabilă cu 
substanțe periculoase a solului sau a apelor 
subterane în raport cu starea inițială 
prezentată în raportul privind situația de 
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(2), operatorul remediază amplasamentul și 
îl readuce în respectiva stare inițială.

referință menționat la alineatul (2), 
operatorul remediază amplasamentul și îl 
readuce în respectiva stare inițială.

Or. en

Justificare

Este necesară clarificarea prezentei dispoziții pentru a o face mai ușor practicabilă și 
aplicabilă.

Amendamentul 253
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
a solului sau a apelor subterane în raport cu 
starea inițială prezentată în raportul privind 
situația de referință menționat la alineatul 
(2), operatorul remediază amplasamentul și 
îl readuce în respectiva stare inițială.

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante. În cazul în care 
instalația a provocat o poluare cu substanțe 
periculoase relevante a solului sau a apelor 
subterane în raport cu starea inițială 
prezentată în raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), 
operatorul remediază amplasamentul și îl 
readuce în respectiva stare inițială.

Or. nl

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (15). Definiția „substanțelor periculoase” 
și legătura dintre raportul privind situația de referință și prezența acestor substanțe lărgește 
considerabil domeniul de aplicare. O restrângere necesară a domeniului de aplicare poate fi 
obținută prin introducerea cuvântului „relevant”.
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Amendamentul 254
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Rapoarte privind conformitatea

Raportul privind respectarea condițiilor 
de autorizare menționat la articolul 8 
alineatul (1) cuprinde o comparație între 
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 
emisiilor, și cele mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Or. en

Justificare

Beneficiile în materie de mediu care sunt obținute ca urmare a acestui alineat sunt minime, 
întrucât permisele trebuie să fie conforme cu BAT.  Cu toate acestea, includerea acestei 
măsuri va determina creșterea sarcinii administrative.

Amendamentul 255
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoarte privind respectarea condițiilor de 
autorizare

Rapoarte privind BAT

Or. nl

Justificare

În conformitate cu evaluarea de impact, scopul articolului 24 este de a informa operatorul 
despre BAT.  Cum acest articol nu vizează respectarea condițiilor de autorizare, se propune 
eliminarea referinței la articolul 8. Pentru a sublinia dorința de a introduce posibile 
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îmbunătățiri, se propune introducerea textului „posibile măsuri pentru reducerea emisiilor”.

Amendamentul 256
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind respectarea condițiilor 
de autorizare menționat la articolul 8 
alineatul (1) cuprinde o comparație între 
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 
emisiilor, și cele mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Operatorul întocmește în fiecare an un 
raport privind aplicarea BAT. Acest 
raport cuprinde o comparație între 
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 
emisiilor, posibile măsuri pentru 
reducerea emisiilor și cele mai bune 
tehnici disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Or. nl

Justificare

În conformitate cu evaluarea de impact, scopul articolului 24 este de a informa operatorul 
despre BAT.  Cum acest articol nu vizează respectarea condițiilor de autorizare, se propune 
eliminarea referinței la articolul 8. Pentru a sublinia dorința de a introduce posibile 
îmbunătățiri, se propune introducerea textului „posibile măsuri pentru reducerea emisiilor”.

Amendamentul 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind respectarea condițiilor de 
autorizare menționat la articolul 8 alineatul 
(1) cuprinde o comparație între
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 
emisiilor, și cele mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Raportul privind respectarea condițiilor de 
autorizare menționat la articolul 8 alineatul 
(1) cuprinde o comparație între nivelul 
emisiilor și nivelul emisiilor asociat cu
cele mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum acestea sunt descrise în documentele 
de referință BAT.
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Or. en

Justificare

Prin compararea nivelurilor de emisie sarcinile operatorilor sunt reduse.

Amendamentul 258
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind respectarea condițiilor de 
autorizare menționat la articolul 8 alineatul 
(1) cuprinde o comparație între 
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 
emisiilor, și cele mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Raportul privind respectarea condițiilor de 
autorizare menționat la articolul 8 alineatul 
(1) cuprinde o comparație între 
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 
emisiilor, și cele mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT. 
Acest raport va fi disponibil pe internet 
fără întârziere.

Or. en

Justificare

Populația și ONG-urile ar trebui să aibă un acces facil la informațiile necesare, prin 
intermediul internetului.

Amendamentul 259
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind respectarea condițiilor de 
autorizare menționat la articolul 8 alineatul 
(1) cuprinde o comparație între 
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 

Raportul privind respectarea condițiilor de 
autorizare menționat la articolul 8 alineatul 
(1) cuprinde o comparație între 
funcționarea instalației, inclusiv nivelul 
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emisiilor, și cele mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

emisiilor, și cele mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT. 
Toate rapoartele vor fi făcute publice și 
vor fi disponibile permanent pe internet.

Or. en

Justificare

Este esențial ca ONG-urile, atât cele locale, cât și cele naționale, precum și publicul vizat, 
inclusiv cetățenii care sunt la serviciu în timpul orelor normale de lucru având un acces 
limitat la registrele publice să dispună de instrumentele necesare și să aibă acces online la 
informații pentru a oferi un sprijin de nădejde autorităților competente la evaluarea 
conformității și a ajuta la prevenirea riscurilor mai extinse pentru sănătate și mediu printr-o 
alertare timpurie.

Amendamentul 260
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie un sistem de 
inspecții ale instalațiilor. Acest sistem 
include inspecții la fața locului.

(1) Statele membre instituie un sistem de 
inspecții ale instalațiilor. Acest sistem 
include inspecții la fața locului, inclusiv cel 
puțin trei inspecții inopinate și 
neprogramate pe an. Statele membre se 
asigură că sunt disponibile suficiente 
persoane calificate pentru a efectua aceste 
inspecții.

Or. en

Justificare

Lipsa normelor armonizate în materie de inspecții efectuate de autoritățile competente a 
condus la discrepanțe majore în cadrul UE în ceea ce privește frecvența, rigurozitatea și 
calitatea inspecțiilor, precum și acțiunile de punere în aplicare care au rezultat în urma 
acestora. Inspecțiile trebuie să fie inopinate pentru a garanta că operatorul nu ajustează 
modul de funcționare al instalațiilor în funcție de data cunoscută când va avea loc inspecția.
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Amendamentul 261
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie un sistem de 
inspecții ale instalațiilor. Acest sistem 
include inspecții la fața locului.

(1) Statele membre instituie un sistem de 
inspecții ale instalațiilor. Acest sistem 
include inspecții la fața locului, inclusiv cel 
puțin trei inspecții inopinate și 
neprogramate pe an. Statele membre se 
asigură că sunt disponibile suficiente 
persoane calificate pentru a efectua aceste 
inspecții.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o evaluare timpurie și fiabilă trebuie stabilite termene minime în ceea ce 
privește frecvența, ca metodă de precauție: inspecțiile trebuie să fie inopinate pentru a 
garanta că operatorul nu ajustează modul de funcționare al instalațiilor în funcție de data 
cunoscută când va avea loc inspecția. Autoritățile competente ar trebui să efectueze aceste 
inspecții cu ajutorul experților calificați. Operatorii ar trebui să suporte costurile legate de 
consolidarea necesară a capacităților.

Amendamentul 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că toate 
instalațiile fac obiectul unui plan de 
inspecții.

eliminat

Or. en

Justificare

În momentul de față Comisia efectuează o consultare pe tema inspecțiilor instalațiilor de 
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către statele membre, pentru a evalua necesitatea unor cerințe obligatorii în ceea ce privește 
aceste inspecții. Este neclar motivul pentru care Comisia propune cerințe obligatorii înaintea 
cunoașterii rezultatului consultărilor.

Amendamentul 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare plan de inspecții include 
următoarele elemente:

eliminat

(a) o evaluare generală a aspectelor de 
mediu care trebuie luate în considerare;
(b) zona geografică acoperită de planul de 
inspecții;
(c) un registru al instalațiilor acoperite de 
planul de inspecții și o evaluare generală 
a nivelului de conformare a acestora la 
cerințele prezentei directive;
(d) dispoziții privind revizuirea planului 
de inspecții;
(e) o schemă a programelor inspecțiilor de 
rutină în conformitate cu alineatul (5);
(f) procedurile aplicabile inspecțiilor 
neprogramate în conformitate cu 
alineatul (6);
(g) dacă este cazul, dispoziții privind 
cooperarea între diverse autorități 
responsabile de efectuarea inspecțiilor.

Or. en

Justificare

În momentul de față Comisia efectuează o consultare pe tema inspecțiilor instalațiilor de 
către statele membre, pentru a evalua necesitatea unor cerințe obligatorii în ceea ce privește 
aceste inspecții. Este neclar motivul pentru care Comisia propune cerințe obligatorii înaintea 
cunoașterii rezultatului consultărilor.
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Amendamentul 264
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare plan de inspecții include 
următoarele elemente:

(3) Statele membre se asigură că 
inspecțiile sunt efectuate în conformitate 
cu Recomandarea 2001/331/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 aprilie 2001 care prevede criteriile 
minime aplicabile inspecțiilor de mediu în 
statele membre1.

(a) o evaluare generală a aspectelor de 
mediu care trebuie luate în considerare;
(b) zona geografică acoperită de planul de 
inspecții;
(c) un registru al instalațiilor acoperite de 
planul de inspecții și o evaluare generală 
a nivelului de conformare a acestora la 
cerințele prezentei directive;
(d) dispoziții privind revizuirea planului 
de inspecții;
(e) o schemă a programelor inspecțiilor de 
rutină în conformitate cu alineatul (5);
(f) procedurile aplicabile inspecțiilor 
neprogramate în conformitate cu 
alineatul (6);
(g) dacă este cazul, dispoziții privind 
cooperarea între diverse autorități 
responsabile de efectuarea inspecțiilor.

1 JO L 118, 4.04.2001, p. 41-46.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare riguroasă este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor legate de mediu 
stabilite în Directiva privind emisiile industriale. Cerințele propuse în ceea ce privește 
sistemul de inspecții (articolul 25) sunt însă inaplicabile. Acestea ar fi cerințe obligatorii 
privind inspecțiile și s-ar adăuga la diversele cerințe privind inspecțiile stabilite deja în 
Directiva „Seveso”, în Regulamentul privind transportul deșeurilor și în RMCEI. Cerințele 
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privind inspecțiile ar trebui să se bazeze pe un singur instrument, de preferință RMCEI, 
pentru a asigura fezabilitatea practică a acestora.

Amendamentul 265
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pe baza planului de inspecții, 
autoritatea competentă întocmește în mod 
regulat programe de inspecție și stabilește 
frecvența vizitelor la fața locului pentru 
diversele tipuri de instalații.

eliminat

Aceste programe includ cel puțin o vizită 
la fața locului la fiecare douăsprezece 
luni, pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 
riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză.
Comisia stabilește criterii referitoare la 
evaluarea riscurilor de mediu.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare riguroasă este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor legate de mediu 
stabilite în Directiva privind emisiile industriale. Cerințele propuse în ceea ce privește 
sistemul de inspecții (articolul 25) sunt însă inaplicabile.  Acestea ar fi cerințe obligatorii 
privind inspecțiile și s-ar adăuga la diversele cerințe privind inspecțiile stabilite deja în 
Directiva „Seveso”, în Regulamentul privind transportul deșeurilor și în RMCEI. Cerințele 
privind inspecțiile ar trebui să se bazeze pe un singur instrument, de preferință RMCEI, 
pentru a asigura fezabilitatea practică a acestora.
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Amendamentul 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe includ cel puțin o vizită 
la fața locului la fiecare douăsprezece luni, 
pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a
riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză.

Aceste programe includ o vizită la fața 
locului la cel mult fiecare 36 de luni, 
pentru fiecare instalație, iar în cazul acelor 
instalații, care prezintă un risc ridicat 
pentru mediu, programele includ o vizită 
la fața locului la fiecare douăsprezece 
luni.

Or. en

Justificare

În momentul de față Comisia efectuează o consultare pe tema inspecțiilor instalațiilor de 
către statele membre, pentru a evalua necesitatea unor cerințe obligatorii în ceea ce privește 
aceste inspecții. Este neclar motivul pentru care Comisia propune cerințe obligatorii înaintea 
cunoașterii rezultatului consultărilor.

Amendamentul 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe includ cel puțin o vizită 
la fața locului la fiecare douăsprezece luni, 
pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a
riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză.

Aceste programe includ o vizită la fața 
locului la cel mult fiecare 36 de luni, 
pentru fiecare instalație, iar în cazul acelor 
instalații, care prezintă un risc ridicat 
pentru mediu, programele includ o vizită 
la fața locului la fiecare douăsprezece 
luni.

Or. en



AM\742069RO.doc 67/77 PE412.187v01-00

RO

Justificare

Frecvența inspecțiilor ar trebui să fie proporțională cu riscurile privind mediul.

Amendamentul 268
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe includ cel puțin o vizită la 
fața locului la fiecare douăsprezece luni, 
pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 
riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză.

Aceste programe includ cel puțin trei vizite 
inopinate la fața locului la fiecare 
douăsprezece luni, pentru fiecare instalație.
În cazul în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 
riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză, frecvența vizitelor la 
fața locului poate scădea la cel puțin o 
dată pe an.

Or. en

Justificare

Media actuală a vizitelor efectuate în statele membre este deja de una pe an. Cu toate 
acestea, frecvența acestor inspecții ar putea fi redusă în funcție de criterii bine definite 
precum impactul potențial asupra mediului și al managementului de mediu care trebuie 
predefinite în mod obiectiv.

Amendamentul 269
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe includ cel puțin o vizită la 
fața locului la fiecare douăsprezece luni, 
pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 

Aceste programe includ cel puțin trei vizite 
inopinate la fața locului la fiecare 
douăsprezece luni, pentru fiecare instalație.
În cazul în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 
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riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză.

riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză frecvența vizitelor la 
fața locului poate scădea la cel puțin o 
dată pe an.

Or. en

Amendamentul 270
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe includ cel puțin o vizită la 
fața locului la fiecare douăsprezece luni, 
pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 
riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză.

Aceste programe includ cel puțin o vizită 
inopinată la fața locului la fiecare 
douăsprezece luni, pentru fiecare instalație,
cu excepția cazului în care programele 
respective se bazează pe o evaluare 
sistematică a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor individuale în cauză. 
Frecvența acestora crește la o vizită 
inopinată la fața locului la fiecare patru 
luni în cazul încălcării condițiilor 
autorizației.

Or. en

Justificare

Aceste instalații trebuie verificate prin sondaj, pentru a garanta conformitatea. În cazul 
încălcării condițiilor trebuie efectuate mai multe vizite inopinate.

Amendamentul 271
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste programe includ cel puțin o vizită la 
fața locului la fiecare douăsprezece luni, 

Aceste programe includ cel puțin o vizită la 
fața locului la fiecare douăsprezece luni, 
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pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 
riscurilor de mediu asociate instalațiilor 
individuale în cauză.

pentru fiecare instalație, cu excepția 
cazului în care programele respective se 
bazează pe o evaluare sistematică a 
impactului de mediu potențial asociat
instalațiilor individuale în cauză.

Or. nl

Justificare

Adoptarea criteriilor pentru evaluarea riscurilor de mediu ar putea dura foarte mult, ceea ce 
face necesară cel puțin o vizită pe an la fiecare instalație. Autoritățile competente pot elabora 
programe de inspecție după cum consideră necesar, stabilind frecvența vizitelor la fața 
locului.

Amendamentul 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește criterii referitoare la 
evaluarea riscurilor de mediu.

eliminat

Or. en

Justificare

În momentul de față Comisia efectuează o consultare pe tema inspecțiilor instalațiilor de 
către statele membre, pentru a evalua necesitatea unor cerințe obligatorii în ceea ce privește 
aceste inspecții. Este neclar motivul pentru care Comisia propune cerințe obligatorii înaintea 
cunoașterii rezultatului consultărilor.
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Amendamentul 273
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește criterii referitoare la 
evaluarea riscurilor de mediu. 

Comisia poate stabili criterii referitoare la 
evaluarea impactului de mediu potențial.

Or. nl

Justificare

Adoptarea criteriilor pentru evaluarea riscurilor de mediu ar putea dura foarte mult, ceea ce 
face necesară cel puțin o vizită pe an la fiecare instalație. Autoritățile competente pot elabora 
programe de inspecție după cum consideră necesar, stabilind frecvența vizitelor la fața 
locului.

Amendamentul 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

În momentul de față Comisia efectuează o consultare pe tema inspecțiilor instalațiilor de 
către statele membre, pentru a evalua necesitatea unor cerințe obligatorii în ceea ce privește 
aceste inspecții. Este neclar motivul pentru care Comisia propune cerințe obligatorii înaintea 
cunoașterii rezultatului consultărilor.
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Amendamentul 275
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Inspecțiile de rutină trebuie să permită 
examinarea întregii game de efecte 
ecologice relevante produse de instalația 
în cauză.

eliminat

Inspecțiile de rutină garantează faptul că 
operatorul respectă condițiile de 
autorizare.
Inspecțiile de rutină contribuie, de 
asemenea, la evaluarea eficacității 
condițiilor de autorizare.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare riguroasă este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor legate de mediu 
stabilite în Directiva privind emisiile industriale. Cerințele propuse în ceea ce privește 
sistemul de inspecții (articolul 25) sunt însă inaplicabile.  Acestea ar fi cerințe obligatorii 
privind inspecțiile și s-ar adăuga la diversele cerințe privind inspecțiile stabilite deja în 
Directiva „Seveso”, în Regulamentul privind transportul deșeurilor și în RMCEI. Cerințele 
privind inspecțiile ar trebui să se bazeze pe un singur instrument, de preferință RMCEI, 
pentru a asigura fezabilitatea practică a acestora.

Amendamentul 276
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel mai scurt 
timp posibil și, dacă este cazul, înainte de 
eliberarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, reclamații serioase și 
accidente, incidente sau cazuri grave de 

(6) Inspecțiile neprogramate și inopinate se 
desfășoară cu scopul de a investiga, în cel 
mai scurt timp posibil și, dacă este cazul, 
înainte de eliberarea, reexaminarea sau 
actualizarea unei autorizații, reclamații și 
accidente, incidente sau cazuri de încălcare 
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încălcare a legislației de mediu. a legislației de mediu.

Or. en

Amendamentul 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel mai scurt 
timp posibil și, dacă este cazul, înainte de 
eliberarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, reclamații serioase și
accidente, incidente sau cazuri grave de 
încălcare a legislației de mediu.

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel mai scurt 
timp posibil și, dacă este cazul, înainte de 
eliberarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, reclamații serioase și 
accidente, incidente sau cazuri grave de 
încălcare a legislației de mediu sau fapte 
care afectează în mod grav sănătatea 
umană.

Or. en

Justificare

Când se cunoaște un comportament industrial negativ care afectează sănătatea umană, 
autoritatea competentă trebuie să aibă dreptul de a cerceta acest comportament.

Amendamentul 278
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel mai scurt 
timp posibil și, dacă este cazul, înainte de 
eliberarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, reclamații serioase și 
accidente, incidente sau cazuri grave de 

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel mai scurt 
timp posibil și, dacă este cazul, înainte de
eliberarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, reclamații oficiale și 
accidente, incidente sau cazuri grave de 
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încălcare a legislației de mediu. încălcare a legislației de mediu.

Or. en

Justificare

Autoritățile vor efectua inspecții în cazul plângerilor permanente.

Amendamentul 279
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Inspecțiile neprogramate se 
desfășoară cu scopul de a investiga, în cel 
mai scurt timp posibil și, dacă este cazul, 
înainte de eliberarea, reexaminarea sau 
actualizarea unei autorizații, reclamații 
serioase și accidente, incidente sau cazuri 
grave de încălcare a legislației de mediu.

eliminat

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare riguroasă este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor legate de mediu 
stabilite în Directiva privind emisiile industriale. Cerințele propuse în ceea ce privește 
sistemul de inspecții (articolul 25) sunt însă inaplicabile.  Acestea ar fi cerințe obligatorii 
privind inspecțiile și s-ar adăuga la diversele cerințe privind inspecțiile stabilite deja în 
Directiva „Seveso”, în Regulamentul privind transportul deșeurilor și în RMCEI. Cerințele 
privind inspecțiile ar trebui să se bazeze pe un singur instrument, de preferință RMCEI, 
pentru a asigura fezabilitatea practică a acestora.
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Amendamentul 280
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel mai scurt 
timp posibil și, dacă este cazul, înainte de 
eliberarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, reclamații serioase și 
accidente, incidente sau cazuri grave de 
încălcare a legislației de mediu.

(6) Inspecțiile neprogramate se desfășoară 
cu scopul de a investiga, în cel mai scurt 
timp posibil și, dacă este cazul, înainte de 
eliberarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, reclamații serioase și 
accidente, incidente sau cazuri grave de 
încălcare a legislației de mediu sau fapte 
care afectează în mod grav sănătatea 
umană.

Or. en

Justificare

În momentul de față Comisia efectuează o consultare pe tema inspecțiilor instalațiilor de 
către statele membre, pentru a evalua necesitatea unor cerințe obligatorii în ceea ce privește 
aceste inspecții. Este neclar motivul pentru care Comisia propune cerințe obligatorii înaintea 
cunoașterii rezultatului consultărilor.

Amendamentul 281
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La efectuarea unei inspecții 
neprogramate autoritățile competente pot 
solicita operatorilor să furnizeze orice 
informații pentru a investiga desfășurarea 
unui accident, a unui incident sau a unui 
caz de încălcare, inclusiv date statistice 
referitoare la sănătate.

Or. en
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Justificare

Este importantă verificarea consecințelor asupra sănătății umane pe care le are o activitate 
industrială ilegală.

Amendamentul 282
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul se comunică operatorului în cauză 
și se pune la dispoziția publicului în 
termen de două luni de la efectuarea 
inspecției.

Raportul se comunică operatorului în cauză 
și devine accesibil publicului pe internet în 
termen de două luni de la efectuarea 
inspecției.

Or. en

Justificare

Populația și ONG-urile ar trebui să aibă un acces facil la informațiile necesare, prin 
intermediul internetului.

Amendamentul 283
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul se comunică operatorului în cauză 
și se pune la dispoziția publicului în 
termen de două luni de la efectuarea 
inspecției.

Raportul se comunică operatorului în cauză 
în termen de două luni de la efectuarea 
inspecției. Acest raport, împreună cu 
observațiile operatorului în ceea ce 
privește raportul de inspecție și un 
rezumat al planului de acțiune corectiv și 
preventiv al acestuia sunt făcute publice 
în termen de cel mult douăsprezece luni 
după efectuarea inspecției.

Or. fr
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Justificare

Este necesară stabilirea unei ordini a progresului care poate fi explicată publicului. În acest 
scop, raportul de inspecție nu trebuie publicat decât în momentul în care operatorul a 
elaborat un plan de acțiune corectiv și preventiv, ținând seama de observațiile din raportul de 
inspecție. Pentru realizarea acestuia este necesară o perioadă de adaptare (se propun maxim 
12 luni). În plus, observațiile operatorului în ceea ce privește raportul de inspecție ar trebui 
să fie publicate, de asemenea, din motive de egalitate de tratament.

Amendamentul 284
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) După fiecare inspecție, fie de rutină 
fie neprogramată, autoritatea competentă 
întocmește un raport în care sunt 
prezentate constatările cu privire la 
nivelul de conformare a instalației la 
cerințele prezentei directive și concluziile 
privind eventuala necesitate a unei acțiuni 
ulterioare.

eliminat

Raportul se comunică operatorului în 
cauză și se pune la dispoziția publicului în 
termen de două luni de la efectuarea 
inspecției.
Autoritatea competentă se asigură că 
toate măsurile necesare identificate în 
raport sunt întreprinse într-un interval de 
timp rezonabil.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare riguroasă este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor legate de mediu 
stabilite în Directiva privind emisiile industriale. Cerințele propuse în ceea ce privește 
sistemul de inspecții (articolul 25) sunt însă inaplicabile.  Acestea ar fi cerințe obligatorii 
privind inspecțiile și s-ar adăuga la diversele cerințe privind inspecțiile stabilite deja în 
Directiva „Seveso”, în Regulamentul privind transportul deșeurilor și în RMCEI. Cerințele 
privind inspecțiile ar trebui să se bazeze pe un singur instrument, de preferință RMCEI, 
pentru a asigura fezabilitatea practică a acestora.
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Amendamentul 285
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) După fiecare inspecție, fie de rutină 
fie neprogramată, autoritatea competentă 
întocmește un raport în care sunt 
prezentate constatările cu privire la 
nivelul de conformare a instalației la 
cerințele prezentei directive și concluziile 
privind eventuala necesitate a unei acțiuni 
ulterioare.

eliminat

Raportul se comunică operatorului în 
cauză și se pune la dispoziția publicului în 
termen de două luni de la efectuarea 
inspecției.
Autoritatea competentă se asigură că 
toate măsurile necesare identificate în 
raport sunt întreprinse într-un interval de 
timp rezonabil.

Or. en

Justificare

În momentul de față Comisia efectuează o consultare pe tema inspecțiilor instalațiilor de 
către statele membre, pentru a evalua necesitatea unor cerințe obligatorii în ceea ce privește 
aceste inspecții. Este neclar motivul pentru care Comisia propune cerințe obligatorii înaintea 
cunoașterii rezultatului consultărilor.
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