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Amendamentul 286
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de adoptare a normelor generale 
obligatorii prevăzute la articolele 7 și 18.

eliminat

Or. nl

Justificare

Din cauza cerinței de a obține o autorizație pentru fiecare instalație IPPC și având în vedere 
participarea publică în cadrul procedurii de autorizare, publicul vizat are astfel ocazia de a 
participa la dezbaterea publică chiar și în momentul în care normele obligatorii produc 
efecte în situații specifice. A permite fiecărei persoane particulare să participe la adoptarea 
normelor generale obligatorii ar impieta serios implementarea documentului de referință 
BAT.

Amendamentul 287
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acordarea de derogări în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Definiția publicului implicat ar trebui reintrodusă în legislație pentru a se asigura că ONG-
urile sunt luate în considerare în cadrul dezbaterilor publice.
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Populația și ONG-urile ar trebui, de asemenea, consultate cu privire la deciziile cheie privind 
posibila derogare de la aplicarea celor mai bune tehnici, pentru a asigura transparența 
necesară.

Amendamentul 288
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că au un interes 
organizațiile nonguvernamentale care 
promovează protecția mediului și care 
îndeplinesc toate condițiile prevăzute de 
legislația internă.

Or. en

Justificare

Definiția publicului implicat ar trebui reintrodusă în legislație pentru a se asigura că ONG-
urile sunt luate în considerare în cadrul dezbaterilor publice.

Populația și ONG-urile ar trebui, de asemenea, consultate cu privire la deciziile cheie privind 
posibila derogare de la aplicarea celor mai bune tehnici, pentru a asigura transparența 
necesară.

Amendamentul 289
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se 
aplică atunci când sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

eliminat

(a) noua instalație sau modificare 
substanțială intră sub incidența Directivei 
85/337/CEE;
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(b) normele generale obligatorii acoperă 
toate condițiile de autorizare necesare;
(c) este inutilă impunerea unor cerințe 
mai stricte pentru respectarea articolului 
19.

Or. nl

Justificare

Excepția nu este clară și nu ar fi foarte ușor de aplicat, întrucât într-o fază incipientă a 
procesului decizional nu se știe încă cu siguranță dacă se vor formula sau nu condiții 
speciale.

Amendamentul 290
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se 
aplică atunci când sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

(2) Autoritatea competentă garantează că 
în trei luni de la primire, pune la 
dispoziția publicului, pe internet, cererile 
de autorizații validate până la încetarea 
definitivă a activităților în cauză.

(a) noua instalație sau modificare 
substanțială intră sub incidența Directivei 
85/337/CEE;
(b) normele generale obligatorii acoperă 
toate condițiile de autorizare necesare;
(c) este inutilă impunerea unor cerințe 
mai stricte pentru respectarea articolului 
19.

Or. en

Justificare

În conformitate cu prevederile Convenției de la Aarhus, informațiile privind condițiile de 
acordare a autorizațiilor cu impact asupra mediului ar trebui date publicității în orice 
condiții.
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Amendamentul 291
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) literele (a) și (b) nu se 
aplică atunci când sunt îndeplinite toate 
condițiile următoare:

(2) Autoritatea competentă garantează că 
în trei luni de la primire pune la dispoziția 
publicului, pe internet, cererile de 
autorizații validate până la încetarea 
definitivă a activităților în cauză.

(a) noua instalație sau modificare 
substanțială intră sub incidența Directivei 
85/337/CEE;
(b) normele generale obligatorii acoperă 
toate condițiile de autorizare necesare;
(c) este inutilă impunerea unor cerințe 
mai stricte pentru respectarea articolului 
19.

Or. en

Justificare

În conformitate cu obligațiile Convenției de la Aarhus, este esențial să se menționeze explicit 
că ONG-urile, atât cele locale, cât și cele naționale, pot avea calitatea de „public vizat”. 
Accesul la argumentele care stau în spatele deciziei privind acordarea autorizației este 
crucial pentru a asigura o participare publică efectivă, de aceea cererile de autorizație 
validate ar trebui să fie puse permanent la dispoziția publicului, online, în termen de trei 
săptămâni de la primirea lor.

Amendamentul 292
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După luarea unei decizii privind (3) După luarea unei decizii privind 
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acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații sau adoptarea sau 
actualizarea normelor generale obligatorii , 
autoritatea competentă pune la dispoziția 
publicului următoarele informații:

acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații sau adoptarea sau 
actualizarea normelor generale obligatorii , 
autoritatea competentă pune neîntârziat la 
dispoziția publicului, pe internet, 
următoarele informații:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 293
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații sau adoptarea sau 
actualizarea normelor generale obligatorii , 
autoritatea competentă pune la dispoziția 
publicului următoarele informații:

(3) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații sau adoptarea sau 
actualizarea normelor generale obligatorii , 
autoritatea competentă pune permanent la 
dispoziția publicului, pe internet, 
următoarele informații:

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.
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Amendamentul 294
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) metoda utilizată pentru determinarea 
valorilor limită de emisie incluse în 
autorizație sau în normele generale 
obligatorii, în raport cu cele mai bune 
tehnici disponibile și cu nivelurile de 
emisii asociate acestora, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT;

(e) metoda utilizată pentru determinarea 
condițiilor de autorizare menționate la 
articolul 15 sau în normele generale 
obligatorii, în raport cu cele mai bune 
tehnici disponibile și cu nivelurile de 
emisii asociate acestora, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT;

Or. en

Justificare

Justificarea prezentată de autoritățile competente ar trebui să includă nu doar valorile limită 
ale emisiilor, ci toate condițiile de autorizare.

Amendamentul 295
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă s-a acordat o derogare în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (3), 
motivele acordării acesteia și condițiile 
impuse;

(f) dacă s-a acordat o derogare în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (3), 
motivele specifice ale acordării acesteia pe 
baza criteriilor enunțate la articolul 16 
alineatul (3) și condițiile impuse;

Or. en

Justificare

Este necesar să se pună la dispoziția publicului o justificare detaliată a deciziei de acordare 
a derogării.
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Amendamentul 296
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Schimbul de informații

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:
(a) performanțele instalațiilor în ceea ce 
privește emisiile, poluarea, consumul și 
natura materiilor prime, utilizarea 
energiei sau producerea de deșeuri;
(b) tehnicile utilizate  , monitorizarea 
aferentă și progresul acestora  .

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 14. Contopirea și adaptarea articolelor 14 și 29 sunt 
esențiale pentru a garanta procesul actual de elaborare și adoptare a documentelor BREF.

Amendamentul 297
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Schimbul de informații

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
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nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:
(a) performanțele instalațiilor în ceea ce 
privește emisiile, poluarea, consumul și 
natura materiilor prime, utilizarea 
energiei sau producerea de deșeuri;
(b) tehnicile utilizate  , monitorizarea 
aferentă și progresul acestora  .

Or. en

Justificare

Conținutul acestui articol se mută la articolul 14. În cazul în care amendamentul la articolul 
14 nu se adoptă, acest amendament devine caduc.

Amendamentul 298
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 29 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În vederea realizării unui schimb de 
informații, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a aduce la cunoștința 
Comisiei la intervale de trei ani și, prima 
dată, în termen de 18 luni de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive datele 
reprezentative disponibile privind 
capacitățile specifice amplasamentului 
instalațiilor, valorile limită ale emisiilor, 
emisiile și alte efecte asupra mediului și 
valorile limită stabilite pe categorii 
specifice de activitate conform anexei I și 
cele mai performante tehnici disponibile 
cu care au fost determinate aceste valori, 
în special în conformitate cu articolul 16. 
Ulterior, datele se completează în 
conformitate cu procedurile stabilite la 
alineatul (3) din prezentul articol și în 
articolul 67. Informațiile sunt actualizate 
și structurate, luând în considerare 
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documentul cu instrucțiuni privind 
îmbunătățirea colectării și a transmiterii 
de date pentru a trage concluzii utile 
privind cele mai bune tehnici și sunt puse 
la dispoziția Comisiei și a publicului în 
format electronic. Comisia publică un 
raport de evaluare în format electronic în 
limbile oficiale ale UE.

Or. en

Justificare

Calitatea BREF depinde în mod esențial de calitatea și cantitatea datelor furnizate pentru 
Procesul de la Sevilla pentru a facilita extragerea unor concluzii utile privind cele mai bune 
tehnici disponibile. Prin urmare, este esențial ca informațiile să cuprindă mai mult decât 
setul VLE, incluzând și date privind capacitățile specifice ale instalațiilor. Publicarea VLE-
urilor specifice amplasamentului va permite publicului vizat să verifice dacă centrala din 
zona lor se abate de la standardele aplicate pe scară largă în UE.

Amendamentul 299
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 29 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. În vederea realizării unui schimb de 
informații, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a aduce la cunoștința 
Comisiei la intervale de trei ani și, prima 
dată, în termen de 18 luni de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive datele 
reprezentative disponibile privind 
capacitățile specifice amplasamentului 
instalațiilor, valorile limită ale emisiilor, 
emisiile și alte efecte asupra mediului și 
valorile limită stabilite pe categorii 
specifice de activitate conform anexei I și 
cele mai bune tehnici disponibile cu care 
au fost determinate aceste valori, în 
special în conformitate cu articolul 16. 
Ulterior, datele se completează în 
conformitate cu procedurile stabilite la 
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articolul 67.

Or. en

Justificare

Pentru a putea efectua o analiză obiectivă a situației, autorii BREF ar trebui să poată trage 
concluzii utile în legătură cu cele mai bune tehnici din datele fiabile și disponibile furnizate 
de statele membre și obținute prin monitorizare. Forumul pentru schimburi de informații a 
adoptat recent un „document cu instrucțiuni privind îmbunătățirea colectării și transmiterii 
de date pentru a trage concluzii utile” care ar trebui să stea la baza formatului și conținutului 
datelor transmise.

Amendamentul 300
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 29 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului pe baza unei 
reprezentări egale a furnizorilor de 
sisteme industriale, a operatorilor și a 
organizațiilor de mediu. Comisia 
elaborează și dă publicității norme pentru 
colectarea datelor, determinarea celor mai 
bune tehnici și nivelul de emisii asociat 
acestor tehnici. Schimbul de informații 
vizează:

Or. en

Justificare

În cadrul Procesului de la Sevilla părțile nu sunt deloc reprezentate echilibrat, în componența 
acestuia intrând în medie 40% reprezentanți ai statelor membre, 49% reprezentanți ai 
sectorului industrial și un singur reprezentant al ONG-urilor de mediu. În practică 
reprezentanții statelor membre sunt adesea înlocuiți de reprezentanții industriei. Ar trebui cel 
puțin să fie echilibrată balanța între operatori și furnizorii de sisteme industriale, cei din 
urmă având aparent un interes mai mare să-și asume ambiții mari în domeniul celor mai 
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bune tehnici disponibile (BAT).

Amendamentul 301
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 29 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate reprezentate în mod egal 
de furnizorii de sisteme industriale și 
operatori și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului. Comisia elaborează și 
dă publicității norme pentru colectarea 
datelor, determinarea celor mai bune 
tehnici și nivelul de emisii asociat acestor 
tehnici. Se organizează un schimb de 
informații privind următoarele aspecte:

Or. en

Justificare

În Procesul de la Sevilla sunt implicați experți tehnici reprezentând în medie 40% statele 
membre și 49% sectorul industrial, existând un singur reprezentant al ONG-urilor.  Pentru a 
încuraja exprimarea și luarea în considerare echitabilă a opiniilor grupurilor de interese 
minoritare, ar trebui cel puțin să fie echilibrată balanța între operatori și furnizorii de 
sisteme industriale; pentru a împiedica subminarea obiectivelor procesului de la Sevilla, CE 
ar trebui să elaboreze norme pentru determinarea BAT și BATAEL asociat.

Amendamentul 302
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 29 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, 
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industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

reprezentanți ai autorităților locale și 
regionale, sectoarele industriale vizate și 
organizațiile nonguvernamentale care 
promovează protecția mediului, privind 
următoarele aspecte:

Or. en

Justificare

Autoritățile locale și regionale nu sunt incluse în procesul de la Sevilla. În calitatea lor de 
organisme de autorizare și/sau însărcinate cu inspecțiile, autoritățile regionale și locale 
dispun de cunoștințe avansate în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile și, prin 
urmare, procesul de la Sevilla ar avea de câștigat prin participarea lor.

Amendamentul 303
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 29 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, 
reprezentanți ai autorităților locale și 
regionale, sectoarele industriale vizate și 
organizațiile nonguvernamentale care 
promovează protecția mediului, privind 
următoarele aspecte:

Or. en

Justificare

Autoritățile locale și regionale nu sunt incluse în procesul de la Sevilla. În calitatea lor de 
organisme de autorizare și/sau însărcinate cu inspecțiile, autoritățile regionale și locale 
dispun de cunoștințe avansate în legătură cu cele mai bune tehnici disponibile și, prin 
urmare, procesul de la Sevilla ar avea de câștigat prin participarea lor.
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Amendamentul 304
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 29 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

Comisia organizează un schimb de 
informații între statele membre, sectoarele 
industriale vizate, Comisie și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

Or. de

Justificare

Ar trebui menționat în mod explicit că schimbul de informații în scopul elaborării sau 
revizuirii documentelor de referință BAT reprezintă un proces multilateral care implică 
Comisia.

Amendamentul 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 29 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia organizează un schimb de 
informații cu  statele membre, sectoarele 
industriale vizate și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

Comisia organizează un schimb de 
informații între statele membre, sectoarele 
industriale vizate, Comisie și organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului, privind următoarele 
aspecte:

Or. en

Justificare

Pentru a clarifica pe deplin textul Comisiei. Procesul de la Sevilla este un proces multilateral, 
care include Comisia.
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Amendamentul 306
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 29 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tehnicile utilizate  , monitorizarea 
aferentă și progresul acestora  .

(b) tehnicile utilizate  , monitorizarea 
aferentă și progresul acestora, precum și 
eficacitatea activităților efectuate și 
contribuția lor la ameliorarea situației 
mediului și a sănătății publice.

Or. pl

Justificare

Schimbul de informații trebuie în primul rând să demonstreze că aplicarea celor mai bune 
tehnici disponibile are într-adevăr efecte pozitive asupra mediului și a sănătății publice și să 
convingă societatea de eficacitatea acestora. 

Amendamentul 307
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – partea introductivă și alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În înțelesul primului paragraf, Comisia 
adoptă măsuri pentru a determina:

În înțelesul primului paragraf, Comisia 
adoptă orientări pentru a determina:

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 orientări, 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
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Justificare

Adoptarea unor măsuri pare să aibă implicații prea profunde. Orientările ar mai indicate în 
acest context.

Amendamentul 308
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol se aplică instalațiilor de 
ardere destinate producerii de energie , a 
căror putere termică instalată este mai mare 
sau egală cu 50 MW, indiferent de tipul de 
combustibil utilizat .

Prezentul capitol se aplică instalațiilor de 
ardere destinate producerii de energie , a 
căror putere termică instalată este mai mare 
sau egală cu 20 MW, indiferent de tipul de 
combustibil utilizat .

Or. en

Justificare

Este normal ca prevederile capitolului II (a se vedea AM 54) să nu se aplice instalațiilor cu o 
capacitate între 20 și 50MW. Însă, în privința necesității de a aborda problema emisiilor 
emanate în aer, aceste instalații ar trebui să intre în sfera capitolului III și în cazul lor ar 
trebui să se prevadă măsuri specifice de control al emisiilor. Un astfel de amendament este 
admisibil în conformitate cu Capitolul 80a din Regulamentul de Procedură: Instalațiile de 
incinerare mai mici intră în sfera de aplicare a capitolului III, nu în sfera capitolului II, cum 
a propus Comisia.

Amendamentul 309
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol se aplică instalațiilor de 
ardere destinate producerii de energie , a 
căror putere termică instalată este mai mare 
sau egală cu 50 MW, indiferent de tipul de 
combustibil utilizat .

Prezentul capitol se aplică instalațiilor de 
ardere destinate producerii de energie , a 
căror putere termică instalată este mai mare 
sau egală cu 20 MW, indiferent de tipul de 
combustibil utilizat .
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Or. en

Justificare

Pentru concordanță cu anexa 1, pragul pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari ar 
trebui să fie de 20 MW și la articolul 31.

Amendamentul 310
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care gazele reziduale de la 
două sau mai multe instalații de ardere sunt 
eliberate printr-un coș comun, ansamblul 
format de aceste instalații se consideră 
drept o singură instalație de ardere, iar 
capacitățile acestora se însumează.

(1) În cazul în care gazele reziduale de la 
două sau mai multe instalații de ardere sunt 
eliberate printr-un coș industrial comun, 
ansamblul format de aceste instalații se 
consideră drept o singură instalație de 
ardere, ținând seama de factorii tehnici și 
economici, iar capacitățile acestora se 
însumează.

Or. fi

Amendamentul 311
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) instalații care utilizează drept 
combustibil orice deșeuri solide sau lichide 
cu excepția deșeurilor menționate la 
articolul 38 alineatul (2) litera (a)

(j) instalații menționate în capitolul IV 
care utilizează drept combustibil orice 
deșeuri solide sau lichide cu excepția 
deșeurilor menționate la articolul 38 
alineatul (2) litera (a)

Or. en
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Justificare

Ca și în Directiva privind instalațiile mari de ardere, incinerarea deșeurilor ar trebui să fie 
exclusă din sfera de aplicare. Din cauza acestei directive cu aplicabilitate mai largă, definiția 
combustibililor nu se poate limita la combustibilii descriși în prezentul capitol III. Cel mai 
simplu mod de a face acest lucru este excluderea instalațiilor menționate în capitolul IV 
privind incinerarea și co-incinerarea.

Amendamentul 312
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) instalațiile specializate pe incinerarea 
sau co-incinerarea combustibililor 
obținuți din deșeuri ar trebui să fie 
considerate drept instalații de incinerare a 
deșeurilor

Or. en

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a evita incertitudinea legală în legătură cu 
clasificarea instalațiilor de "co-incinerare" (în principal, în scopul producerii de energie…) 
sau a instalațiilor de „incinerare a deșeurilor” (dedicate tratării termice a deșeurilor). 
Această dispoziție este necesară având în vedere numărul tot mai mare de instalații care 
utilizează combustibilii proveniți din deșeuri (RDF (combustibili derivați din deșeuri) sau 
SRF (combustibili solizi recuperați)) care au (aproape) aceeași compoziție și conținut de 
substanțe poluante ca și deșeurile urbane.

Amendamentul 313
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) Instalațiile cu o putere termică 
instalată de maxim 500 MW, pentru care 
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s-a acordat o autorizație înainte de 27 
noiembrie 2002 și  care nu funcționează 
mai mult de 1 500 ore pe an ca  valoare 
medie a reprizei pe o perioadă de cinci 
ani.

Or. en

Justificare

Astfel, derogările pentru instalațiile pe bază de combustibili solizi existente deja în Directiva 
privind instalațiile mari de ardere și incluse în anexa V partea 1 vor fi extinse la toate 
instalațiile, indiferent de tipul de combustibil. Acest lucru este necesar întrucât există și 
instalații pe bază de gaze sau combustibili lichizi care sunt utilizate în stare de repaus sau de 
rezervă care intră sub incidența derogărilor respective. Ele vor face în continuare obiectul 
dispozițiilor capitolului II din propunere și, totodată, al valorilor limită ale emisiilor bazate 
pe BAT.

Amendamentul 314
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care două sau mai multe 
instalații de ardere care au fost autorizate 
sau au depus o cerere completă de 
autorizare după data menționată la articolul 
72 alineatul (2)  sunt dispuse astfel încât, 
având în vedere factorii de ordin tehnic și 
economic, gazele reziduale produse de 
acestea pot fi eliberate printr-un coș 
comun, ansamblul format de aceste 
instalații se consideră ca o singură 
instalație de ardere  , iar capacitățile 
acestora se însumează  .

2. În cazul în care două sau mai multe 
instalații de ardere care au fost autorizate 
sau au depus o cerere completă de 
autorizare după data menționată la articolul 
72 alineatul (2)  sunt dispuse astfel încât, 
având în vedere factorii de ordin tehnic și 
economic, gazele reziduale produse de 
acestea pot fi eliberate, după părerea 
autorităților competente, printr-un coș 
comun, ansamblul format de aceste 
instalații se consideră ca o singură 
instalație de ardere  , iar capacitățile 
acestora se însumează  .

Or. fi
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Amendamentul 315
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La calcularea puterii termice 
instalate totale a instalațiilor de ardere, 
nu se iau în considerare instalațiile 
independente cu o putere termică 
instalată mai mică de 20 MW.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește regula cumulului, ar trebui precizat că numai unitățile de ardere 
independente cu o putere termică instalată egală sau mai mare de 20 MW ar trebui să facă 
obiectul regulilor de cumulare. Prezentul amendament este admisibil în conformitate cu 
articolul 80a din Regulamentul de procedură datorită legăturii strânse a alineatului (3) 
propus cu alineatul (1).

Amendamentul 316
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Dispoziții specifice pentru instalațiile de 

ardere mai mici
1. Până la găsirea unui acord în 
conformitate cu alineatul (2), anexa V nu 
se aplică în cazul instalațiilor de ardere cu 
o capacitate termică instalată mai mică de 
50 MW.
(2) Într-un termen rezonabil, dar nu mai 
târziu de 2012, Comisia propune 
amendamente la anexa V cuprinzând 
valorile limită ale emisiilor, cerințele de 
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monitorizare și normele de evaluare a 
conformității pentru instalațiile 
menționate la alineatul (1). O astfel de 
propunere conține, dacă este cazul, 
cerințe specifice pentru instalațiile de 
ardere existente cu includerea unei 
perioade de tranziție corespunzătoare 
pentru asigurarea conformității cu 
dispozițiile modificate. 

Or. en

Justificare

Capitolul 2 ar trebui să includă și instalațiile de ardere cu o capacitate termică instalată mai 
mică de 50 MW. Pentru astfel de instalații, în anexa V se stabilesc prin procedură de 
codecizie dispoziții specifice pe baza celor mai bune tehnici. Un astfel de amendament este 
admisibil în conformitate cu Capitolul 80a din Regulamentul de Procedură: Instalațiile de 
incinerare mai mici intră în sfera de aplicare a capitolului III, nu în sfera capitolului II, cum 
a propus Comisia.

Amendamentul 317
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Toate autorizațiile eliberate instalațiilor 
pentru ale căror echipamente de ardere 
există o autorizație sau a fost depusă o 
cerere completă înainte de data menționată 
la articolul 72 alineatul (2), cu condiția ca o 
astfel de instalație să fie pusă în funcțiune 
la cel mult un an de la acea dată, includ 
condiții care au drept obiectiv garantarea 
faptului că emisiile în aer provenind de la 
aceste instalații nu depășesc  valorile limită 
de emisie prevăzute în partea 1 din anexa 
V .

2. Toate autorizațiile eliberate instalațiilor 
pentru ale căror echipamente de ardere 
există o autorizație sau a fost depusă o 
cerere completă înainte de data menționată 
la articolul 72 alineatul (2), cu condiția ca o 
astfel de instalație să fie pusă în funcțiune 
la cel mult un an de la acea dată, includ 
condiții care au drept obiectiv garantarea 
faptului că, ținând cont de factorii tehnici 
și economici, emisiile în aer provenind de 
la aceste instalații nu depășesc  valorile 
limită de emisie prevăzute în partea 1 din 
anexa V .

Or. fi
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Amendamentul 318
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a). În cazul autorizațiilor pentru 
instalațiile de ardere cuprinse la alineatul 
(2) care sunt în funcțiune de 20 de ani 
emisiile ar trebui reduse în decurs de 25 
de ani de funcționare, garantând că 
emisiile în aer provenite de la aceste 
instalații nu depășesc valorile limită ale 
emisiilor stabilite în partea a doua a 
anexei V. Reducerea emisiilor nu este 
necesară dacă instalația de ardere își va 
înceta funcționarea după 20 de ani și 
10 000 de ore de funcționare.

Or. en

Justificare

Pentru instalațiile existente perioada de funcționare cu limite de emisii mai mari decât cele 
stabilite pentru noile instalații ar trebui restrânsă la 20 de ani. La cinci ani după această 
perioadă, limitele de emisii pentru o nouă instalație ar trebui aplicate la instalația existentă. 
Datorită acestui amendament, se poate obține o reducere semnificativă a emisiilor în Europa.

Amendamentul 319
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Instalațiile existente, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (10) din 
Directiva 2001/80/CE, care îndeplinesc 
întru totul dispozițiile prevăzute de 
articolul 4 alineatul (3) din Directiva 
2001/80/CE se supun în continuare acelor 
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cerințe și nu fac obiectul limitelor de 
emisii prevăzute în anexa V.

Or. en

Justificare

Directiva 2001/80/CE stabilește două etape de reducere a emisiilor, una în 2008 și una în 
2016. Pentru a conferi stabilitate și certitudine mediului investițional, instalațiile existente 
(care au primit autorizația inițială înainte de 01.07.1987) care respectă deja VLE definite de 
anexele III-VII din respectiva directivă, ar trebui să funcționeze în cadrul acelorași VLE și 
după 2016.

Amendamentul 320
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Atunci când o instalație de ardere este 
extinsă , valorile limită de emisie, 
specificate  în partea 2 a anexei V, se 
aplică părții instalației afectate de 
modificare și este stabilită  în funcție de 
puterea termică instalată  a întregii 
instalații de ardere  .

6. Atunci când o instalație de ardere de cel 
puțin 20 MW este extinsă , valorile limită 
de emisie, specificate  în partea 2 a anexei 
V, se aplică părții instalației afectate de 
modificare și este stabilită  în funcție de 
puterea termică instalată  a întregii 
instalații de ardere  .

Or. en

Justificare

Extinderile minore ale unei instalații de ardere nu ar trebui să facă obiectul acestei 
prevederi.
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Amendamentul 321
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Instalațiile de ardere pot fi scutite de 
obligația de a respecta valorile limită ale 
emisiilor de oxizi de azot (NOx), dioxid de 
sulf (SO2) în temeiul articolelor 15 și 16, 
cu condiția ca instalațiile de ardere să fie 
incluse în planul național de reducere a 
emisiilor menționat la alineatul (8) și cu 
condiția respectării dispozițiilor speciale 
din anexele V și VI.

Or. en

Justificare

Se sprijină inițiativa Comisiei de a realiza norme europene privind comercializarea cotelor 
de emisie de alte substanțe în afară de gazele de seră. De preferință, această inițiativă ar 
trebui realizată în așa fel încât normele europene privind comercializarea cotelor de emisie 
să intre în vigoare în același timp cu Directiva IPCC. Dacă acest lucru nu este posibil, 
Directiva IPCC poate conține o astfel de dispoziție. Sistemele de comercializare naționale 
existente ar putea apoi continua sub formă de pilot sau experiment în perioada de tranziție ce 
precede aplicarea normelor europene de comercializare a cotelor de emisie pentru alte 
substanțe în afară de gazele de seră.

Amendamentul 322
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Statele membre pot, fără a aduce 
atingere dispozițiilor speciale pentru 
instalațiile de ardere stabilite în capitolul 
III și luând în calcul costurile și 
beneficiile precum și obligațiile stipulate 
de Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
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octombrie 2001 privind plafoanele 
naționale de emisie pentru anumiți 
poluanți atmosferici și de Directiva 
96/62/CE, să elaboreze și să implementeze 
un plan național de reducere a emisiilor 
pentru instalațiile de ardere.
Planul național de reducere a emisiilor 
reduce emisiile totale anuale de oxizi de 
azot (NOx) și dioxid de sulf (SO2) produse 
de instalațiile de ardere la nivelele care ar 
fi fost obținute dacă ar fi fost aplicate cele 
mai bune tehnici disponibile pe baza 
timpului de funcționare, a cantității de 
combustibil și a puterii calorice efective 
ale fiecărei instalații, calculate ca o medie 
a ultimilor cinci de funcționare.
Închiderea unei instalații cuprinse în 
planul național de reducere a emisiilor nu 
duce la o creștere a emisiilor anuale totale 
de la instalațiile rămase care sunt 
cuprinse în acest plan.

Or. en

Justificare

Se sprijină inițiativa Comisiei de a realiza norme europene privind comercializarea cotelor 
de emisie de alte substanțe în afară de gazele de seră. De preferință, această inițiativă ar 
trebui realizată în așa fel încât normele europene privind comercializarea cotelor de emisie 
să intre în vigoare în același timp cu Directiva IPCC. Dacă acest lucru nu este posibil, 
Directiva IPCC poate conține o astfel de dispoziție. Sistemele de comercializare naționale 
existente ar putea apoi continua sub formă de pilot sau experiment în perioada de tranziție ce 
precede aplicarea normelor europene de comercializare a cotelor de emisie pentru alte 
substanțe în afară de gazele de seră.

Amendamentul 323
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6c. Planurile naționale de reducere a 
emisiilor intră sub incidența următoarelor 
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condiții:
(a) planul cuprinde obiective și obiective 
măsurabile conexe, măsurări și calendare 
pentru atingerea acestor obiective și 
obiective măsurabile conexe, precum și 
un sistem de monitorizare;
(b) înainte de data menționată la articolul 
71 alineatul (1), statele membre comunică 
Comisiei planul lor național de reducere a 
emisiilor;
(c) în termen de șase luni de la 
comunicarea menționată la litera (b), 
Comisia evaluează dacă planul 
îndeplinește sau nu condițiile stabilite de 
acest alineat. În cazul în care consideră 
că planul nu îndeplinește condițiile, 
Comisia informează statul membru în 
această privință, iar în termen de trei luni 
de la data respectivă, statul membru îi 
comunică Comisiei măsurile luate pentru 
a garanta îndeplinirea condițiilor din 
prezentul alineat;

Or. en

Justificare

Se sprijină inițiativa Comisiei de a realiza norme europene privind comercializarea cotelor 
de emisie de alte substanțe în afară de gazele de seră. De preferință, această inițiativă ar 
trebui realizată în așa fel încât normele europene privind comercializarea cotelor de emisie 
să intre în vigoare în același timp cu Directiva IPCC. Dacă acest lucru nu este posibil, 
Directiva IPCC poate conține o astfel de dispoziție. Sistemele de comercializare naționale 
existente ar putea apoi continua sub formă de pilot sau experiment în perioada de tranziție ce 
precede aplicarea normelor europene de comercializare a cotelor de emisie pentru alte 
substanțe în afară de gazele de seră.
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Amendamentul 324
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Autoritatea competentă poate acorda o 
derogare de la obligațiile stabilite la 
alineatul (2), fixând limitele de emisii de 
la caz la caz în următoarele situații, 
pentru centralele electrice a căror 
autorizație a fost acordată înainte de 1 
iunie 1987:
a) centralele care activează în perioadele 
de vârf și care nu funcționează mai mult 
de 1500 de ore pe an, calculate ca medie a 
reprizei pe cinci ani;
b) centralele conectate la o rețea izolată, o 
rețea internă sau situate pe o insulă și 
care funcționează mai puțin de 2500 de 
ore pe an.

Or. en

Justificare

Având în vedere perioada de funcționare limitată, aceste centrale nu sunt semnificative în 
ceea ce privește nivelele de emisii, chiar dacă contribuie la securitatea furnizării/stabilitatea 
sistemului, iar investițiile necesare pentru a îndeplini noile obligații nu pot fi recuperate cu 
ușurință. O astfel de derogare este prevăzută și la articolul 5 din Directiva 2001/80/CE.

Amendamentul 325
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre pot, luând în calcul 
costurile și beneficiile precum și 
obligațiile stipulate de Directiva 20/81/CE 
a Parlamentului European și a 
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Consiliului din 23 octombrie 2001 privind 
plafoanele naționale de emisie pentru 
anumiți poluanți atmosferici și de 
Directiva 2008/50/CE privind calitatea 
aerului, să elaboreze și să implementeze 
un plan național de reducere a emisiilor 
pentru unele centrale sau pentru toate 
centralele care fac obiectul articolului 33 
alineatul (2).
Planul național de reducere a emisiilor 
reduce emisiile totale anuale de oxizi de 
azot (NOx), dioxid de sulf (SO2) și praf 
produse de instalațiile existente la nivelele 
care ar fi fost obținute dacă ar fi fost 
aplicate valorile limită ale emisiilor 
menționate în prima parte a anexei V la 
instalațiile existente în funcțiune în anul 
2013, pe baza timpului de funcționare, a 
cantității de combustibil și a puterii 
calorice efective ale fiecărei instalații, 
calculate ca o medie a ultimilor cinci de 
funcționare până în 2013 inclusiv.
Închiderea unei instalații cuprinse în 
planul național de reducere a emisiilor nu 
duce la o creștere a emisiilor anuale totale 
de la instalațiile rămase care sunt 
cuprinse în acest plan.
Planurile naționale de reducere a 
emisiilor intră sub incidența următoarelor 
condiții:
(a) planul cuprinde obiective și obiective 
măsurabile conexe, măsurări și calendare 
pentru atingerea acestor obiective și 
obiective măsurabile conexe, precum și 
un sistem de monitorizare;
(b) Până la 1 ianuarie 2015 statele 
membre comunică Comisiei planul lor 
național de reducere a emisiilor;
(c) în termen de șase luni de la 
comunicarea menționată la litera (b), 
Comisia evaluează dacă planul 
îndeplinește sau nu condițiile stabilite de 
acest alineat. În cazul în care consideră 
că planul nu îndeplinește condițiile, 
Comisia informează statul membru în 
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această privință, iar în termen de trei luni 
de la data respectivă, statul membru îi 
comunică Comisiei măsurile luate pentru 
a garanta îndeplinirea condițiilor din 
prezentul alineat;
(d) până la 1 ianuarie 2013, Comisia 
elaborează linii directoare pentru a 
sprijini statele membre la pregătirea 
planurilor lor.

Or. en

Justificare

Menținerea unui plan național de reducere a emisiilor (PNRE) după 2016 este necesară 
pentru creșterea flexibilității. Un PNRE fixează limite clare pentru emisiile de masă anuale 
globale produse de centralele participante reglementând astfel sarcina de substanțe poluante 
care la rândul ei determină ratele de depunere. Furnizează, de asemenea, transferul de 
certificate între centralele participante – flexibilitate care, în absența altor propuneri din 
partea Comisiei, merită cu atât mai mult menținută.

Amendamentul 326
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Fără a aduce atingere Directivei 
2008/50/CE, centralele existente pot fi 
scutite de obligația respectării cerințelor 
articolului 33 alineatul (2) în următoarele 
condiții:
(a) operatorul unei instalații existente se 
angajează, printr-o declarație scrisă 
înaintată către autoritatea competentă 
până cel mai târziu la [trei ani de la 
intrarea în vigoare], să nu utilizeze 
instalația mai mult de 20 000 de ore de 
funcționare, începând cu 1 ianuarie 2016 
și până la 31 decembrie 2023;
(b) operatorul are obligația de a înainta 
autorității competente în fiecare an 
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situația timpului folosit și nefolosit permis 
pe durata de funcționare restantă a 
instalațiilor;
(c) autoritatea competentă asigură că
valorile limită ale emisiilor pentru 
substanțele poluante menționate la 
articolul 33 alineatul (2) rămân cel puțin 
la fel de stricte ca și cele conținute în 
autorizația centralei conform situației 
autorizației la data declarației scrise sau, 
dacă autorizația era valabilă la 1 ianuarie 
2008, orice valoare limită a emisiilor 
inferioară conținută în autorizația 
respectivă.

Or. en

Justificare

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Amendamentul 327
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Valoare limită a emisiilor de dioxid de 

carbon
1. Începând cu 1 ianuarie 2010 toate 
autorizațiile pentru instalații de ardere 
mari producătoare de electricitate cu o 
capacitate de cel puțin 300 MW primesc o
autorizație de construcție sau, în lipsa 
unei astfel de proceduri, primesc 
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autorizația de funcționare inițială sau, 
după 1 ianuarie 2010 cuprind condiții 
care impun conformitatea cu o valoare 
limită a emisiilor emanate în aer de 350 g 
de dioxid de carbon pe un kilowatt oră de 
electricitate produs. 
(2) Începând cu 1 ianuarie 2018 toate 
autorizațiile pentru instalații de ardere 
mari producătoare de electricitate cu o 
capacitate de cel puțin 300 MW, altele 
decât cele cuprinse la alineatul (1), includ 
condiții privind conformitatea cu o 
valoare limită a emisiilor emanate în aer 
de 350 g de dioxid de carbon pe un 
kilowatt oră de electricitate produs.
(3) Valoarea limită a emisiilor menționată 
la alineatele (1) și (2) este verificată anual 
de către autoritatea națională competentă.
4. Până la 30 iunie 2014, Comisia 
revizuiește dispozițiile prezentului articol 
ținând cont de progresele înregistrate la 
nivel global în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și de contribuția 
potențială a tehnicilor antipoluare. 
Revizuirea ia în considerare în special 
reducerea valorii limită a emisiilor 
menționate la alineatele (1) și (2), 
propunând data menționată la alineatul 
(2) sau introducând o abordare în etape și 
lărgind domeniul de aplicare pentru a 
cuprinde mari instalații de ardere altele 
decât cele din sectorul electricității. În 
încheierea revizuirii, dacă este cazul, 
Comisia înaintează propuneri.

Or. en

Justificare

Trebuie ajuns la un compromis între securitatea energetică și cerințele politicii de mediu. Se 
propune excluderea micilor centrale de co-generare cu o capacitate de sub 300 MW de la 
obligația respectării pragului de CO2.
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Amendamentul 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Valoare limită a emisiilor de dioxid de 

carbon
1. Începând cu 1 ianuarie 2010 toate 
autorizațiile pentru instalații de ardere 
mari producătoare de electricitate cu o 
capacitate de cel puțin 300 MW primesc o 
autorizație de construcție sau, în lipsa 
unei astfel de proceduri, primesc 
autorizația de funcționare inițială sau, 
după 1 ianuarie 2010 cuprind condiții 
care impun conformitatea cu o valoare 
limită a emisiilor emanate în aer de 450 g 
de dioxid de carbon pe un kilowatt oră de 
electricitate produs.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2025 toate 
autorizațiile pentru instalații de ardere 
mari producătoare de electricitate cu o 
capacitate de cel puțin 300 MW, altele 
decât cele cuprinse la alineatul (1), includ 
condiții privind conformitatea cu o 
valoare limită a emisiilor emanate în aer 
de 450 g de dioxid de carbon pe un 
kilowatt oră de electricitate produs.
(3) Valoarea limită a emisiilor menționată 
la alineatele (1) și (2) este verificată anual 
de către autoritatea națională competentă.
4. Până la 30 iunie 2014, Comisia 
revizuiește dispozițiile prezentului articol 
ținând cont de progresele înregistrate la 
nivel global în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și de contribuția 
potențială a tehnicilor antipoluare. 
Revizuirea ia în considerare în special 
reducerea valorii limită a emisiilor 
menționate la alineatele (1) și (2), 
propunând data menționată la alineatul 
(2) sau introducând o abordare în etape și 
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lărgind domeniul de aplicare pentru a 
cuprinde mari instalații de ardere altele 
decât cele din sectorul electricității. În 
încheierea revizuirii, dacă este cazul, 
Comisia înaintează propuneri.

Or. en

Justificare

Instalațiile de ardere de mari dimensiuni contribuie într-o mare măsură la emisiile de dioxid 
de carbon și, prin urmare, la schimbările climatice. Sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie oferă un cadru foarte util pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul 
întregii economii, dar nu oferă un semnal destul de puternic din punctul de vedere al prețului 
pentru a împiedica noi surse punctuale de foarte mari dimensiuni de dioxid de carbon să intre 
în sistem. Prin urmare, este necesară includerea unor dispoziții care să solicite valori limită 
ale emisiilor de dioxid de carbon în aer în cadrul IPPC, pentru instalațiile noi de mari 
dimensiuni.

Amendamentul 329
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorul înștiințează autoritatea 
competentă în termen de 48 de ore de la 
eroarea de funcționare sau oprirea 
echipamentului de împrăștiere.

Operatorul înștiințează autoritatea 
competentă în cel mai scurt timp și în 
orice caz în termen de opt ore de la eroarea 
de funcționare sau oprirea echipamentului 
de împrăștiere  .

Or. en

Justificare

Nimic nu justifică clauze mai puțin restrictive pentru aceste instalații, având în vedere 
similaritatea condițiilor cu cele menționate în cazul instalațiilor de incinerare și 
coincinerare, atât în ceea ce privește durata condițiilor anormale în timpul unui an (o 
perioadă de 12 luni), cât și promptitudinea în ceea ce privește alerta în caz de risc, în scopul 
de a permite autorităților competente adoptarea de măsuri adecvate.
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Amendamentul 330
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata cumulată a funcționării fără 
echipament de împrăștiere nu poate depăși 
120 de ore în orice perioadă de 12 luni.

Durata cumulată a funcționării fără 
echipament de împrăștiere nu poate depăși 
60 de ore în orice perioadă de 12 luni.

Or. en

Justificare

Nimic nu justifică clauze mai puțin restrictive pentru aceste instalații având în vedere 
similaritatea condițiilor cu cele menționate în cazul instalațiilor de incinerare și co-
incinerare, atât în ceea ce privește durata condițiilor anormale în timpul unui an (o perioadă 
de 12 luni), cât și promptitudinea în ceea ce privește alerta în caz de risc în scopul de a 
permite autorităților competente adoptarea de măsuri adecvate.

Amendamentul 331
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că
monitorizarea substanțelor poluante din 
atmosferă se desfășoară  în conformitate cu 
partea 3 din anexa V .

1. Statele membre se asigură că
monitorizarea substanțelor poluante din 
atmosferă se desfășoară  în conformitate cu 
partea 3 din anexa V . Statele membre pot 
solicita ca operatorul să suporte costurile
unei astfel de monitorizări.

Or. en

Justificare

În unele cazuri statele membre trebuie să aibă dreptul de o solicita operatorului să contribuie 
la monitorizarea emisiilor. Această posibilitate există în legislația actuală și nu trebuie 
eliminată.
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Amendamentul 332
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În locul dispozițiilor de la alineatul 
(2), valorile limită de emisie medii de mai 
jos pot fi aplicate pentru dioxidul de sulf 
(indiferent de combinația de combustibili 
utilizată):
(a) pentru instalațiile menționate la 
articolul 4 alineatele (1) și (3): 1000 
mg/Nm3, corespunzând mediei tuturor 
instalațiilor de acest tip din cadrul 
rafinăriei;
(b) pentru noile instalații menționate la 
articolul 4 alineatul (2): 600 mg/Nm3, 
corespunzând mediei tuturor instalațiilor 
de acest tip din cadrul rafinăriei, cu 
excepția turbinelor cu gaz.
Valorile limită se revizuiesc din 
perspectiva progresului tehnologic și a 
aspectelor economice.
Autoritățile competente garantează că 
aplicarea prezentei dispoziții nu conduce 
la o creștere a emisiilor de la instalațiile 
existente.

Or. de

Justificare

Reintroduce legislația existentă și testată. Aceste valori oferă operatorilor o orientare 
fundamentală și permit autorităților să le acorde asistență în stabilirea valorilor limită de 
emisie în raport cu amplasarea, ca valori medii ponderate pentru emisiile de gaze de 
combustie provenind de la toate instalațiile de încălzire industriale ale unei rafinării (metoda 
clopotelor).
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Amendamentul 333
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul capitol se aplică instalațiilor de 
incinerare a deșeurilor și instalațiilor de
coincinerare a deșeurilor care incinerează 
sau coincinerează deșeuri solide sau 
lichide  .

1. Prezentul capitol se aplică instalațiilor de 
incinerare a deșeurilor și instalațiilor de
coincinerare a deșeurilor care incinerează 
sau coincinerează deșeuri solide sau 
lichide, inclusiv combustibili derivați din 
deșeuri.

Or. en

Justificare

Capitolul IV se aplică incinerării și coincinerării de deșeuri lichide și solide (art. 38). 
Domeniul de aplicare trebui să clarifice faptul că aceste dispoziții vizează întotdeauna și 
combustibilii derivați din deșeuri (RDF, SRF, etc.) . Practica din cel puțin un stat membru 
obligă la clasificarea RDF (combustibili derivați din deșeuri) și SRF (combustibili solizi 
reciclați) ca deșeuri,în  lista deșeurilor ele având codul 19 12 10 (deșeuri combustibile).

Amendamentul 334
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru următoarele deșeuri periculoase 
nu se aplică cerințele specifice menționate 
la al doilea alineat de la articolul 41 
punctul 2.
(a) deșeurile lichide combustibile, inclusiv 
uleiurile uzate, așa cum au fost definite în 
articolul.... din Directiva 98/XXX * în 
măsura în care întrunesc următoarele 
criterii: 
(i) conținutul masic de hidrocarburi 
aromatice policlorurate, de exemplu, de 
policlorobifenili (PCB) sau de 
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pentaclorofenol (PCP), nu depășește 
concentrațiile stabilite de legislația 
comunitară în domeniu;  
(ii) puterea lor calorifică netă atinge cel 
puțin 30 MJ per kilogram; 
(b) orice deșeu lichid combustibil, care, în 
gazele care rezultă direct din arderea sa, 
nu poate genera alte emisii decât cele 
provenind din arderea combustibilului 
gazos definit la articolul 1 alineatul (1) 
din Directiva 93/12/CEE sau o 
concentrație de emisii mai mare decât a 
celor provenind din arderea 
combustibilului gazos definit astfel;

Or. en

Justificare

Eliminarea acestei cerințe care există din 1996 în Regulamentul european privind 
incinerarea și coincinerarea deșeurilor nu este justificată.  Limita de 40% viza protejarea 
cotei de piață a incinerării tradiționale împotriva riscului dezvoltării coincinerării.  Uleiurile 
uzate nu sunt deșeuri eliminate în mod normal în incineratoare. Prin urmare, nu există nici 
un motiv pentru o modificare.

Amendamentul 335
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) deșeurile enumerate la articolul 3 
alineatul (21) litera (b),

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva 2000/76 privind incinerarea deșeurilor prevede foarte clar excluderi speciale care 
trebuie neapărat menținute așa cum sunt. Aceste excluderi ar putea fi corelate cu elemente 
din definiția biomasei dar în orice caz trebuie să includă toată biomasa. Prin urmare, ar 
putea fi indicată reintegrarea lor în articolul 38 (și nu eliminare ca în cazul domeniilor 
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adaptate corespunzătoare.) Acest amendament este legat de propunerea de amendament 30 a 
aceluiași autor cu privire la necesitatea unei definiții unice a biomasei.

Amendamentul 336
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) seul obținut din carcasele  de 
animale și folosite ca și combustibil așa 
cum este prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. [...]/20  al Parlamentului European și 
al Consiliului din [.... 20 de stabilire a 
normelor sanitare privind subprodusele 
de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman.

Or. en

Justificare

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Amendamentul 337
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) instalațiile de coincinerare cu 
capacitate termică nominală mai mică de 
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500 kW în care anual nu sunt tratate mai 
mult de 50 de tone de deșeuri din cadrul 
instalației, cu condiția ca aceste instalații 
să fie reglementate de un sistem de 
autorizații național și ca autorizația să 
cuprindă cerințe privind arderea, mai ales 
valori limită.

Or. de

Justificare

Normele privind incinerarea deșeurilor, în special în ceea ce privește cererea de autorizații, 
valori limită și monitorizare, vizează cantități mai mari de deșeuri. Prin urmare, incinerarea 
cantităților mici ar trebui exclusă din sfera de aplicare a acestor norme speciale și supusă 
doar normelor generale privind instalațiile de tratare a deșeurilor.

Amendamentul 338
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 38 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezentul capitol nu se aplică în cazul 
tratamentului termic al grăsimilor 
animale în locul de origine.

Or. de

Justificare

Din punct de vedere al compoziției, grăsimea animală este comparabilă cu uleiul de încălzire. 
Obligația respectării directivei în cazul incinerării și coincinerării grăsimii animale este 
exagerată și nejustificată din punct de vedere al mediului. Dacă grăsimea animală nu poate fi 
utilizată într-o instalație de ecarisaj, trebuie transportată la alte instalații.
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Amendamentul 339
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 39 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) căldura rezultată  prin incinerare și 
coincinerare se recuperează , atunci când 
este posibil, prin generare  de căldură, abur 
sau electricitate  ;

(b) căldura obținută prin incinerare și 
coincinerare se recuperează, atunci când 
este posibil, prin producția combinată de 
căldură și electricitate, producerea de 
abur activ pentru rețelele de încălzire și 
răcire urbană;

Or. en

Justificare

Reformarea are consecințe importante pentru că promovează incineratoarele care 
funcționează doar pe bază de electricitate, în timp ce formularea anterioară se referea doar 
la „căldură și electricitate”. Acest lucru nu este eficient din punct de vedere energetic pentru 
că favorizează incinerarea în detrimentul unor tehnici de gestionare a deșeurilor mai 
eficiente din punct de vedere al mediului și al energiei. Din ce în ce mai multe instalații 
folosesc sau sunt pe cale să producă răcire urbană.

Amendamentul 340
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 39 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

da) sunt îndeplinite standarde minime de 
eficiență energetică în conformitate cu 
cele mai bune tehnici disponibile.

Or. en
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Amendamentul 341
Karin Scheele

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă a tuturor  categoriilor de deșeuri 
care pot fi tratate utilizând  cel puțin 
categoriile de deșeuri prevăzute în lista 
europeană a deșeurilor stabilită prin 
Decizia 2000/532/CE a Comisiei și 
cuprinzând  , după caz, informații privind 
cantitatea de deșeuri din fiecare categorie  ;

(a) o listă a tuturor  categoriilor de deșeuri 
care pot fi tratate utilizând, dacă este 
posibil,  cel puțin categoriile de deșeuri
prevăzute în lista europeană a deșeurilor 
stabilită prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei și cuprinzând  , după caz, 
informații privind cantitatea de deșeuri din 
fiecare categorie  ;

Or. de

Justificare

Amendamentul corespunde situației legislative actuale. Amendamentul garantează 
neobligativitatea respectării cuvânt cu cuvânt a listei deșeurilor.  Clasificările făcute în 
conformitate cu lista europeană a deșeurilor nu pot ține cont de diferențele de calitate ale 
deșeurilor. Această informație este necesară în vederea unei tratări optimale a deșeurilor. În 
plus, este prevăzută o revizie a catalogului european al deșeurilor din cauza inadvertențelor. 

Amendamentul 342
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă a tuturor  categoriilor de deșeuri 
care pot fi tratate utilizând  cel puțin 
categoriile de deșeuri prevăzute în lista 
europeană a deșeurilor stabilită prin 
Decizia 2000/532/CE a Comisiei și 
cuprinzând  , după caz, informații privind 
cantitatea de deșeuri din fiecare categorie  ;

(a) o listă a tuturor  categoriilor de deșeuri 
care pot fi tratate utilizând  cel puțin 
categoriile de deșeuri de șase cifre
prevăzute în lista europeană a deșeurilor 
stabilită prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei și cuprinzând  , după caz, 
informații privind cantitatea autorizată de 
deșeuri din fiecare categorie  ;

Or. en
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Justificare

Autorizația trebuie să se aplice unor categorii de deșeuri bine identificate și capacitatea 
totală de incinerare a instalației trebuie să fie corelată cu cantitatea maximă de deșeuri 
livrate anual instalației în chestiune.

Amendamentul 343
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capacitatea totală de incinerare și de 
coincinerare a instalației;

(b) capacitatea totală de incinerare și de 
coincinerare a instalației și cantitatea 
maximă de deșeuri care pot fi tratate 
anual prin incinerare sau coincinerare;

Or. en

Justificare

Autorizația trebuie să se aplice unor categorii de deșeuri bine identificate și capacitatea 
totală de incinerare a instalației trebuie să fie corelată cu cantitatea maximă de deșeuri 
livrate anual instalației în chestiune.

Amendamentul 344
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru aceste deșeuri periculoase, 
debitul masic minim și maxim, valorile 
calorifice minime și maxime și conținutul 
maxim de PCB, PCP, clor, fluor, sulf, 
metale grele și alte substanțe poluante  .

(b) în cazul instalațiilor de coincinerare a 
deșeurilor, pentru aceste deșeuri 
periculoase, debitul masic minim și maxim, 
valorile calorifice minime și maxime și 
conținutul maxim de substanțe poluante 
(de exemplu PCB, PCP, clor, fluor, sulf, 
arsenic) și metale grele (de exemplu Sb, 
Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Zn).
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Or. de

Justificare

Termenul „substanțe poluante” este foarte larg și de aceea trebuie clarificat prin exemple, 
același lucru fiind valabil și pentru termenul „metale grele”.

Amendamentul 345
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fără a aduce atingere articolului 45 
alineatul (4) litera (c), instalația de 
incinerare a deșeurilor  sau de  coincinerare 
a deșeurilor  sau cuptoarele individuale 
care compun o instalație de incinerare a 
deșeurilor sau de coincinerare a deșeurilor
nu continuă în niciun caz să incinereze 
deșeuri mai mult de patru ore fără 
întrerupere în cazul depășirii valorilor 
limită de emisie.

6. Fără a aduce atingere articolului 45 
alineatul (4) litera (c), instalația de 
incinerare a deșeurilor  sau de  coincinerare 
a deșeurilor  sau cuptoarele individuale 
care compun o instalație de incinerare a 
deșeurilor sau de coincinerare a deșeurilor
nu continuă în niciun caz să incinereze 
deșeuri mai mult de patru ore fără 
întrerupere în cazul depășirii valorilor 
limită de emisie prevăzute în Anexa VI, 
părțile 3, 4 și 5.

Or. en

Justificare

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici (BAT-AEL) sunt cele care au fost 
anticipate ca rezultat al aplicării, într-un anumit sector, a tehnicilor descrise în documentul 
de referință corespunzător pentru a respecta valorile limită de emisie prevăzute în Directiva 
privind incinerarea deșeurilor. Condițiile anormale de exploatare trebuie definite în raport 
cu aceste valori limită de emisii obligatorii.
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Amendamentul 346
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei defecțiuni, operatorul reduce 
sau întrerupe funcționarea instalației cât 
mai repede posibil, până când este posibilă 
repunerea în funcțiune normală.

În cazul unei defecțiuni, operatorul reduce 
sau întrerupe funcționarea instalației cât 
mai repede posibil, până când este posibilă 
repunerea în funcțiune normală și 
informează autoritățile competente în cel 
mai scurt termen.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente trebuie să fie informate de orice problemă în funcționarea instalației.

Amendamentul 347
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 45 - alineatul (4) - litera (c)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de fiecare dată când măsurătorile 
continue arată că una dintre valorile limită 
de emisie este depășită din cauza unor 
dereglări sau disfuncționalități ale 
sistemelor de epurare a gazelor reziduale .

(c) de fiecare dată când măsurătorile 
continue arată că una dintre valorile limită 
de emisie prevăzute în Anexa VI, părțile 3, 
4 și 5 este depășită din cauza unor dereglări 
sau disfuncționalități ale sistemelor de
epurare a gazelor reziduale .

Or. en

Justificare

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici (BAT-AEL) sunt cele care au fost 
anticipate ca rezultat al aplicării, într-un anumit sector, a tehnicilor descrise în documentul 
de referință corespunzător pentru a respecta valorile limită de emisie prevăzute în Directiva 
privind incinerarea deșeurilor. Condițiile anormale de exploatare trebuie definite în raport 
cu aceste valori limită de emisii obligatorii.
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Amendamentul 348
Karin Scheele

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Operatorul determină masa fiecărei 
categorii de deșeuri, conform clasificării 
din Catalogul european al deșeurilor 
instituit prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei , înainte să se accepte recepția 
deșeurilor în instalația de incinerare a 
deșeurilor  sau în instalația  de coincinerare 
a deșeurilor  .

2. Operatorul determină masa fiecărei 
categorii de deșeuri, dacă este posibil
conform clasificării din Catalogul european 
al deșeurilor instituit prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei , înainte să se 
accepte recepția deșeurilor în instalația de 
incinerare a deșeurilor  sau în instalația  de 
coincinerare a deșeurilor  .

Or. de

Justificare

 Amendamentul corespunde situației legislative actuale. Amendamentul garantează 
neobligativitatea respectării cuvânt cu cuvânt a listei deșeurilor.  Clasificările făcute în 
conformitate cu lista europeană a deșeurilor nu pot ține cont de diferențele de calitate ale 
deșeurilor. Această informație este necesară în vederea unei tratări optimale a deșeurilor. În 
plus, este prevăzută o revizie a catalogului european al deșeurilor din cauza inadvertențelor. 

Amendamentul 349
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 47 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Deșeurile incinerate în instalații de 
coincinerare a deșeurilor trebuie să 
respecte cerințele anexei VI, partea a 
noua.

Or. de
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Justificare

A se vedea amendamentele la anexa VI, partea a noua (nou). În scopul de a limita cantitatea 
de poluanți din reziduuri și produse, arderea deșeurilor în instalațiile de coincinerare trebuie
supusă valorilor minime stabilite pentru garantarea unei calități minime a deșeurilor 
incinerate, precum și cerințelor de garantare a calității.

Amendamentul 350
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritatea  competentă poate  acorda 
derogări de la alineatele (2)-(4) pentru 
instalațiile de incinerare a deșeurilor sau 
pentru instalațiile de coincinerare a 
deșeurilor care fac parte dintr-o instalație 
menționată la capitolul II și care
incinerează sau coincinerează numai 
deșeuri produse în cadrul instalației 
respective  .

5. Autoritatea  competentă poate acorda 
derogări de la alineatele (2)-(4) pentru 
instalațiile de incinerare a deșeurilor sau 
pentru instalațiile de coincinerare a 
deșeurilor care incinerează sau 
coincinerează numai deșeuri produse în 
cadrul instalației respective.

Or. de

Justificare

Amendamentul corespunde situației legislative actuale. Nu este clar de ce această excepție 
trebuie să se aplice doar instalațiilor mari și nu și celor mici, adică celor care nu sunt 
cuprinse în capitolul II.

Amendamentul 351
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cantitatea și nocivitatea reziduurilor se 1. Cantitatea și nocivitatea reziduurilor se 
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reduc  la minimum. Reziduurile se 
reciclează  , după caz, direct în instalație 
sau în exterior .

reduc  la minimum. Reziduurile se 
tratează, după caz, direct în instalație sau 
în exterior .

Or. de

Justificare

Tratarea implică atât reciclarea cât și evacuarea. Din motive de mediu, evacuarea în 
interiorul instalației este o opțiune preferabilă reciclării în altă parte, din cauza transportului 
suplimentar pe care îl presupune reciclarea. Tratarea nu ar trebui, prin urmare, exclusă.

Amendamentul 352
Karin Scheele

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Înaintea definirii filierelor de eliminare 
sau de reciclare a reziduurilor , se 
efectuează teste corespunzătoare pentru a 
determina caracteristicile fizice și chimice, 
precum și potențialul de poluare al 
reziduurilor . Testele respective se 
efectuează asupra fracțiunii solubile 
totale și fracțiunii solubile de metale 
grele.

3. Înaintea definirii filierelor de eliminare 
sau de reciclare a reziduurilor , se 
efectuează teste corespunzătoare pentru a 
determina caracteristicile fizice și chimice, 
precum și potențialul de poluare al 
reziduurilor .

Or. de

Justificare

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.
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Amendamentul 353
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1) „instalație existentă” înseamnă o 
instalație în funcțiune care a obținut o 
autorizație înainte de 1 aprilie 2001 sau 
care a prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de 1 aprilie 2001, cu 
condiția ca instalația respectivă să fi fost 
pusă în funcțiune nu mai târziu de 1 
aprilie 2002 ;

eliminat

Or. pl

Justificare

Definiția propusă la articolul 3 litera (b) pentru noțiunea de instalație este perfectă; prin 
urmare, nu este nevoie să o repetăm încă o dată, cu atât mai mult cu cât definiția descrie o 
instalație existentă.

Amendamentul 354
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „compus organic” înseamnă orice 
compus care conține cel puțin elementul 
carbon și unul sau mai multe dintre 
elementele următoare: hidrogen, 
halogeni, oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau 
azot, cu excepția oxizilor de carbon și 
carbonaților și bicarbonaților anorganici;

Or. en
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Justificare

Această definiție ar trebui inclusă mai curând în articolul 52 decât în articolul 3, din motivele 
expuse în propunerea de modificare a articolului 3.

Amendamentul 355
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) „compus organic volatil” (COV) 
înseamnă orice compus organic care la 
293,15 K are o presiune a vaporilor de cel 
puțin 0,01 kPa sau care are o volatilitate 
corespunzătoare în anumite condiții de 
utilizare.

Or. en

Justificare

Aceste definiții ar trebui incluse mai curând în articolul 52 decât în articolul 3, din motivele 
expuse în propunerea de modificare a articolului 3.

Amendamentul 356
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) „solvent organic” înseamnă orice 
compus organic volatil folosit separat sau 
în combinație cu alți agenți și care nu 
suferă nicio modificare chimică în 
niciunul din următoarele cazuri: 
(a) pentru a dizolva materii prime, 
produse sau deșeuri;
(b) ca agent de curățare pentru dizolvarea 
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impurităților;
(c) ca dizolvant;
(d) ca mediu de dispersie;
(e) ca regulator de viscozitate;
(f) ca regulator de tensiune superficială;
(g) ca plastifiant;
(h) sau conservant;

Or. en

Justificare

Aceste definiții ar trebui incluse mai curând în articolul 52 decât în articolul 3, din motivele 
expuse în propunerea de modificare a articolului 3.

Amendamentul 357
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „reutilizare” înseamnă utilizarea, în 
scopuri tehnice sau comerciale, a 
solvenților organici recuperați dintr-o 
instalație, inclusiv sub formă de 
combustibili, excepție făcând solvenții 
organici recuperați care sunt evacuați 
definitiv ca deșeuri;

(11) „reutilizare” înseamnă utilizarea, în 
scopuri tehnice sau comerciale, a 
solvenților organici recuperați dintr-o 
instalație, excepție făcând solvenții 
organici recuperați care sunt evacuați 
definitiv ca deșeuri;

Or. en

Justificare

În conformitate cu ierarhia recent adoptată în Directiva cadru privind deșeurile, termenul 
corect trebuie să fie recuperare prin incinerare și nu reutilizare.
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Amendamentul 358
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(a), dacă operatorul  demonstrează
autorității  competente că o instalație dată 
nu poate, din punct de vedere tehnic și 
economic, să respecte valoarea limită de 
emisie pentru emisiile fugitive , autoritatea
competentă poate  permite ca emisiile să 
depășească acea valoare limită de emisie , 
atâta timp cât nu se anticipează riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană sau 
mediu și dacă  operatorul demonstrează
autorității  competente că se recurge la cele 
mai bune tehnici disponibile ;

2. Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(a), dacă operatorul  demonstrează
autorității  competente că o instalație dată 
nu poate, din punct de vedere tehnic, să 
respecte valoarea limită de emisie pentru 
emisiile fugitive , autoritatea  competentă 
poate  permite ca emisiile să depășească 
acea valoare limită de emisie , atâta timp 
cât nu se anticipează riscuri semnificative 
pentru sănătatea umană sau mediu și dacă
operatorul demonstrează  autorității
competente că se recurge la cele mai bune 
tehnici disponibile, în conformitate 
deplină cu Directiva 98/24 privind 
protecția sănătății lucrătorilor împotriva 
substanțelor chimice;

Or. en

Justificare

Autorizarea derogărilor de la nivelul de emisii produs de o instalație poate intra în conflict 
cu obligația protejării sănătății lucrătorilor, prin urmare autoritatea competentă trebuie să 
țină cont și de dispozițiile Directivei 98/24 atunci când permite aceste derogări, iar decizia 
trebuie să fie întemeiată doar pe rațiuni tehnice.

Amendamentul 359
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 8, statele 
membre pot hotărî să solicite operatorului 
să înainteze raportul doar la cererea 
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autorității competente.

Or. en

Justificare

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.

Amendamentul 360
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile vor fi actualizate și puse pe 
internet la dispoziția publicului în limbile 
oficiale ale UE. 

Or. en

Justificare

În conformitate cu Convenția de la Aarhus și cu solicitările deja făcute în alte amendamente 
aduse directivei, privind disponibilitatea online a informațiilor relevante și a rapoartelor, 
acest gen de informații trebuie să fie actualizate și disponibile online. 
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Amendamentul 361
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Rezultatele monitorizării emisiilor, 
impuse în temeiul articolului 55 și deținute 
de autoritatea competentă, sunt  puse la 
dispoziția publicului.

2. Rezultatele monitorizării emisiilor, 
impuse în temeiul articolului 55 și deținute 
de autoritatea competentă, sunt  puse la 
dispoziția publicului, de exemplu, pe 
internet.

Or. pl

Justificare

Modalitatea cea mai simplă de a pune datele la dispoziția publicului este de a le publica pe 
internet.

Amendamentul 362
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
datele reprezentative privind emisiile și alte 
efecte asupra mediului, valorile limită de 
emisie și aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolele 15 
și 16. 

1. Statele membre se asigură că permanent
sunt puse la dispoziția Comisiei și a 
publicului informații privind punerea în 
aplicare a prezentei directive, datele 
reprezentative privind capacitățile 
instalațiilor, emisiile și alte efecte asupra 
mediului, valorile limită de emisie și 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
în conformitate cu articolele 15 și 16.

Statele membre elaborează și actualizează 
în mod regulat sisteme naționale de 
informare pentru a furniza, în format 
electronic, informațiile menționate la 
primul paragraf.

Statele membre elaborează și actualizează 
în mod regulat sisteme naționale de 
informare pentru a furniza permanent 
publicului, în format electronic, 
informațiile menționate la primul paragraf, 
luând în considerare documentul cu 
instrucțiuni privind îmbunătățirea 
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colectării și transmiterii de date pentru a 
trage concluzii utile privind cele mai bune 
tehnici.
În vederea facilitării schimbului de 
informații menționat la articolul 29 
alineatul (2), statele membre vor garanta 
punerea la dispoziție a rezultatelor 
monitorizării emisiilor și a mediului, așa 
cum este menționat la articolele 35, 43, 55 
și 65.

Or. en

Justificare

Pentru a putea efectua o analiză obiectivă a situației reale, autorii BREF ar trebui să poată 
trage concluzii utile în legătură cu cele mai bune tehnici din datele fiabile obținute de statele 
membre prin monitorizarea prevăzută în prezenta directivă. Având în vedere că aceste date 
sunt disponibile pentru statele membre în format electronic, ele ar trebui să fie disponibile și 
pentru public. Forumul pentru schimburi de informații a adoptat recent un „document cu 
instrucțiuni” care ar trebui să constituie baza pentru forma și conținutul datelor.

Amendamentul 363
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
datele reprezentative privind emisiile și alte 
efecte asupra mediului, valorile limită de 
emisie și aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolele 15 
și 16.

1. Statele membre se asigură că în mod 
sistematic sunt puse la dispoziția Comisiei 
și a publicului informații privind punerea 
în aplicare a prezentei directive, datele 
reprezentative privind capacitățile 
instalațiilor, emisiile și alte efecte asupra 
mediului, valorile limită de emisie și 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
în conformitate cu articolele 15 și 16.

Statele membre elaborează și actualizează 
în mod regulat sisteme naționale de 
informare pentru a furniza, în format 
electronic, informațiile menționate la 
primul paragraf.

Statele membre elaborează și actualizează 
în mod regulat sisteme naționale de 
informare pentru a furniza publicului, în 
format electronic, informațiile menționate 
la primul paragraf, luând în considerare 
documentul cu instrucțiuni privind 
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îmbunătățirea colectării și transmiterii de 
date pentru a trage concluzii utile privind 
cele mai bune practici. 
Statele membre garantează punerea la 
dispoziție a rezultatelor integrale ale 
monitorizării emisiilor, în vederea 
facilitării schimbului de informații, așa 
cum este menționat în articolul 29.

Or. en

Justificare

În REEP/EPRTR se publică date privind emisiile masice anuale per instalație, date utile 
publicului doar în măsura în care sunt evaluate în funcție de datele cu privire la capacitate 
pentru a putea deduce nivelurile de emisii legate de produse stabilite în IPPC. Publicarea 
VLE-urilor specifice fiecărui amplasament în parte va permite publicului vizat să verifice 
dacă standardele sunt aplicate pe scară largă în UE.

Amendamentul 364
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
datele reprezentative privind emisiile și alte 
efecte asupra mediului, valorile limită de 
emisie și aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolele 15 
și 16.

1. Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
datele reprezentative privind emisiile și alte 
efecte asupra mediului, valorile limită de 
emisie și aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolele 15 
și 16, precum și privind derogările 
acordate în conformitate cu articolul 16 
alineatul (3), inclusiv lista instalațiilor 
vizate și nivelurile lor de emisii, 
comparativ cu cele mai bune tehnici 
disponibile.

Or. en
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Justificare

Derogările trebuie să aibă un caracter excepțional.

Amendamentul 365
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să furnizeze 
informații privind derogările acordate în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (3), 
inclusiv numele instalațiilor vizate și 
nivelurile de emisii, comparativ cu cele 
mai bune tehnici disponibile.

Or. en

Justificare

Pentru a furniza Comisiei toate instrumentele necesare în scopul monitorizării aplicării 
directivei și în special al evaluării modului de utilizare a derogărilor de la cele mai bune 
tehnici disponibile, este necesar să se impună statelor membre obligația de a raporta 
informațiile specifice privind fructificarea acestei posibilități. În plus, datele furnizate de 
către statele membre privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile și nivelurile de 
emisii trebuie, de asemenea, să servească revizuirii BREF. În scopul informării adecvate a 
publicului, trebuie furnizate rapoarte de sinteză privind procesul de implementare.

Amendamentul 366
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate în primul 
subparagraf trebuie să fie disponibile într-
un format care să poată fi utilizat pentru 
schimbul de informații prevăzut în 
articolul 14.
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Or. en

Justificare

Pentru a furniza Comisiei toate instrumentele necesare în scopul monitorizării aplicării 
directivei și în special al evaluării modului de utilizare a derogărilor de la cele mai bune 
tehnici disponibile, este necesar să se impună statelor membre obligația de a raporta 
informațiile specifice privind fructificarea acestei posibilități. În plus, datele furnizate de 
către statele membre privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile și nivelurile de 
emisii trebuie, de asemenea, să servească revizuirii BREF. În scopul informării adecvate a 
publicului, trebuie furnizate rapoarte de sinteză privind procesul de implementare.

Amendamentul 367
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează și actualizează 
în mod regulat sisteme naționale de 
informare pentru a furniza, în format 
electronic, informațiile menționate la 
primul paragraf.

Statele membre elaborează și actualizează 
în mod regulat sisteme naționale de 
informare pentru a furniza, în format 
electronic, informațiile menționate la 
primul paragraf. Statele membre vor pune 
la dispoziția publicului o sinteză a 
informațiilor furnizate.

Or. en

Justificare

Pentru a furniza Comisiei toate instrumentele necesare în scopul monitorizării aplicării 
directivei și în special al evaluării modului de utilizare a derogărilor de la cele mai bune 
tehnici disponibile, este necesar să se impună statelor membre obligația de a raporta 
informațiile specifice privind fructificarea acestei posibilități. În plus, datele furnizate de 
către statele membre privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile și nivelurile de 
emisii trebuie, de asemenea, să servească revizuirii BREF. În scopul informării adecvate a 
publicului, trebuie furnizate rapoarte de sinteză privind procesul de implementare.
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Amendamentul 368
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 67 – punctul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele trebuie să includă și date de 
referință privind emisiile instalațiilor, 
comparativ cu nivelurile de emisii reținute 
în documente referitoare la cele mai bune 
tehnici disponibile.

Or. fi

Amendamentul 369
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 2

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 369
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 2

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. fi

Amendamentul 370
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 68 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul armonizării cu cele mai bune 
tehnici disponibile, Comisia trebuie să 
adapteze, în termen de un an de la 
finalizarea documentelor de referință 
BAT relevante,părțile 1 și 2 ale Anexei V, 
părțile 3, 4 și 5 ale Anexei VI, părțile 2, 3 
și 4 ale Anexei VII și părțile 1 și 3 ale 
Anexei VIII prin stabilirea, ca cerințe 
minime, a unor valori limită de emisie 
mai stricte, acolo unde acest lucru se 
impune pentru limitarea emisiilor .
În termen de un an de la finalizarea 
schimbului de informații prevăzut în 
articolul 29 și pe baza documentului de 
referință BAT, Comisia trebuie să 
stabilească valori limită de emisie ca 
cerințe minime pentru activitățile și 
instalațiile vizate de prezenta directivă, 
altele decât cele menționate în primul 
paragraf. Astfel de cerințe minime trebuie 
să ia în calcul principalele efecte asupra 
mediului ale activităților sau instalațiilor 
vizate și trebuie să fie armonizate cu 
nivelurile de emisii asociate cu BAT așa 
cum au fost descrise în documentul de 
referință BAT menționat în primul 
paragraf.

Or. en
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Justificare

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for 
an important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of 
ambition of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised 
process.

Amendamentul 371
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, 
Comisia adaptează la progresul științific și 
tehnic anexa V părțile 3 și 4, anexa VI 
părțile 1, 2, 6, 7 și 8, anexa VII părțile 1, 5, 
6, 7 și 8 și anexa VIII părțile 2 și 4.

Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, 
Comisia adaptează la progresul științific și 
tehnic anexa V părțile 3 și 4, anexa VI 
părțile 1, 2, 6, 7 și 8, anexa VII părțile 1, 5, 
6, 7 și 8 și anexa VIII părțile 2, 4 și 5.

Or. en

Justificare

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for 
an important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of 
ambition of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised 
process.
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Amendamentul 372
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, 
Comisia adaptează la progresul științific și 
tehnic anexa V părțile 3 și 4, anexa VI 
părțile 1, 2, 6, 7 și 8, anexa VII părțile 1, 
5, 6, 7 și 8 și anexa VIII părțile 2 și 4.

Pe baza celor mai bune tehnici disponibile, 
Comisia adaptează la progresul științific și 
tehnic anexele V, VI, VII, VIII.

Or. en

Justificare

Extinderea procedurii de reglementare cu control la toate părțile anexelor asigură 
actualizarea lor efectivă din perspectiva dezvoltărilor științifice și tehnologice.

Amendamentul 373
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 68a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68a
Cerințe minime

1. Cerințele minime pentru limitarea 
emisiilor (valori limită de emisii) și 
stabilirea de cerințe de monitorizare și 
conformitate pot fi adoptate atunci când 
există dovezi că astfel de cerințe minime 
aduc un beneficiu în ceea ce privește 
protecția sănătății umane și a mediului.
Evaluarea necesității cerințelor minime 
trebuie să țină cont de efectele asupra 
mediului ale activităților industriale vizate 
și de nivelul de aplicare a celor mai bune 
tehnici disponibile în activitățile 
respective. 
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Măsurile în chestiune, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 69 alineatul (2).
2. Astfel de cerințe minime țin cont de 
principalele efecte asupra mediului ale 
activităților vizate și sunt armonizate cu 
cele mai bune tehnici disponibile.

Or. en

Justificare

Adăugarea unui articol privind cerințele minime (similar cu dispozițiile recent adoptate în 
Directiva cadru privind deșeurile) trebuie să fie adoptată prin procedura de comitologie. 
Acest amendament înlocuiește propunerea raportorului privind Plasa europeană de 
siguranță. Amendamentul se aplică doar acolo unde există o necesitate în ceea ce privește 
protecția mediului și se bazează pe experiența acumulată în cadrul procesului de 
implementare a legislației și a celor mai bune tehnici disponibile.  Este un instrument eficient 
în sprijinirea aplicării BAT în situații în care aplicarea noilor cerințe privind BAT nu ar fi 
adecvată. 

Amendamentul 374
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre determină sancțiunile 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
de drept intern adoptate pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive. Sancțiunile 
prevăzute în acest scop sunt eficiente, 
proporționale și cu efect de descurajare. 
Comisiei i se notifică de către statele 
membre aceste dispoziții până cel târziu la 
[ziua/luna/anul (de ex., 1 ianuarie 2011)] și 
i se comunică fără întârziere orice 
modificare ulterioară a acestor dispoziții.

În conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” și cu principiul 
proporționalității, statele membre 
determină sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor de drept intern 
adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive. Sancțiunile prevăzute 
în acest scop sunt eficiente, proporționale 
și cu efect de descurajare. Comisiei i se 
notifică de către statele membre aceste 
dispoziții până cel târziu la [ziua/luna/anul 
(de ex., 1 ianuarie 2011)] și i se comunică 
fără întârziere orice modificare ulterioară a 
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acestor dispoziții.

Or. pl

Amendamentul 375
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Directiva 2001/80/CE, astfel cum a fost 
modificată prin actele enumerate în anexa 
IX partea A, se abrogă începând cu 1 
ianuarie 2016, fără a aduce atingere 
obligațiilor statelor membre în ceea ce 
privește termenele de transpunere în 
legislația națională și de aplicare a 
directivelor menționate în anexa IX partea 
B.

2. Directiva 2001/80/CE, astfel cum a fost 
modificată prin actele enumerate în anexa 
IX partea A, se abrogă începând cu 1 
ianuarie 2014, fără a aduce atingere 
obligațiilor statelor membre în ceea ce 
privește termenele de transpunere în 
legislația națională și de aplicare a 
directivelor menționate în anexa IX partea 
B.

Or. en

Justificare

Nimic nu justifică acordarea unui termen de doi ani pentru instalațiile mari de ardere; a se 
corela cu propunerea de eliminare a paragrafului 3 al articolului 73.

Amendamentul 376
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce privește instalațiile 
menționate la anexa I, punctele 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1 - 2.4, punctul 2.5 literele (a) și (b), 
punctele 2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, punctul 
5.3 literele (a) și (b), punctul 5.4, punctul 
6.1 literele (a) și (b), punctele 6.2–6.5, 
punctul 6.6 literele (b) și (c), punctele 6.7 

1. În ceea ce privește instalațiile 
menționate la anexa I, punctele 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1 - 2.4, punctul 2.5 literele (a) și (b), 
punctele 2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, punctul 
5.3 literele (a) și (b), punctul 5.4, punctul 
6.1 literele (a) și (b), punctele 6.2–6.5, 
punctul 6.6 literele (b) și (c), punctele 6.7 
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și 6.8, precum și instalațiile menționate la 
punctul 1.1 care au o putere termică
instalată mai mare sau egală cu 50 MW și 
instalațiile menționate la punctul 6.6 litera 
(a) cu peste 40 000 de păsări și care se află 
în funcțiune și dețin o autorizație sau care 
au prezentat o solicitare completă pentru 
eliberarea unei autorizații înainte de data 
menționată la articolul 71 alineatul (1), cu 
condiția ca aceste instalații să fie puse în 
funcțiune nu mai târziu de un an de la data 
respectivă, statele membre aplică actele cu 
putere de lege și actele administrative 
adoptate în conformitate cu articolul 71 
alineatul (1) începând cu [ziua/luna/anul 
(de ex., 1 ianuarie 2014, adică la trei ani
de la intrarea în vigoare).

și 6.8, precum și instalațiile menționate la 
punctul 1.1 care au o putere termică 
instalată mai mare sau egală cu 20 MW și 
instalațiile menționate la punctul 6.6 litera 
(a) cu peste 36.000 de păsări și care se află 
în funcțiune și dețin o autorizație sau care 
au prezentat o solicitare completă pentru 
eliberarea unei autorizații înainte de data 
menționată la articolul 71 alineatul (1), cu 
condiția ca aceste instalații să fie puse în 
funcțiune nu mai târziu de un an de la data 
respectivă, statele membre aplică actele cu 
putere de lege și actele administrative 
adoptate în conformitate cu articolul 71 
alineatul (1) începând cu [ziua/luna/anul 
(de ex., 1 ianuarie 2012, adică la un an de 
la intrarea în vigoare).

Or. en

Justificare

Data intrării în vigoare a dispozițiilor referitoare la instalațiile mari de ardere și la alte 
instalații enumerate trebuie devansată cu doi ani. Directiva IPPC a fost adoptată în 1996 și a 
trebuit să fie transpusă în legislația națională până la 30 octombrie 1999, în timp ce toate 
instalațiile existente au trebuit să intre în deplină conformitate până la 30 octombrie 2007. 
Statele membre au avut 11 ani la dispoziție pentru transpunerea acestei legislații. Fixarea 
primului termen limită de transpunere pentru 1 ianuarie 2012 este adecvată, pentru că 
această reformare nu implică un efort de transpunere și adaptare substanțial la nivel 
național.

Amendamentul 377
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce privește instalațiile 
menționate la anexa I, punctul 2.5 litera 
(c), punctul 5.3 literele (c), (d) și (e), 
punctul 6.1 litera (c), punctele 6.9 și 6.10, 
precum și instalațiile menționate la punctul 
1.1 cu o putere termică instalată mai mică 

2. În ceea ce privește instalațiile 
menționate la anexa I, punctul 2.5 litera 
(c), punctul 5.3 literele (c), (d) și (e), 
punctul 6.1 litera (c), punctele 6.9 și 6.10, 
precum și instalațiile menționate la punctul 
1.1 cu o putere termică instalată mai mică 
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de 50 MW și instalațiile menționate la 
punctul 6.6 litera (a) cu mai puțin de 40 
000 de păsări și care au intrat în funcțiune 
înainte de data menționată la articolul 71 
alineatul (1), statele membre aplică actele 
cu putere de lege și actele administrative 
adoptate în conformitate cu articolul 71 
alineatul (1) începând cu [ziua/luna/anul 
(de ex., 1 iulie 2015, adică la patru ani și 
jumătate de la intrarea în vigoare).

de 50 MW și instalațiile menționate la 
punctul 6.6 litera (a) cu mai puțin de 
36.000 de păsări și care au intrat în 
funcțiune înainte de data menționată la 
articolul 71 alineatul (1), statele membre 
aplică actele cu putere de lege și actele 
administrative adoptate în conformitate cu 
articolul 71 alineatul (1) începând cu 
[ziua/luna/anul (de ex., 1 iulie 2013, adică 
la doi ani și jumătate de la intrarea în 
vigoare).

Or. en

Justificare

Data intrării în vigoare a dispozițiilor referitoare la instalațiile mari de ardere și la alte 
instalații enumerate trebuie devansată cu doi ani. Directiva IPPC a fost adoptată în 1996 și a 
trebuit să fie transpusă în legislația națională până la 30 octombrie 1999, în timp ce toate 
instalațiile existente au trebuit să intre în deplină conformitate până la 30 octombrie 2007. 
Statele membre au avut 11 ani la dispoziție pentru transpunerea acestei legislații. Fixarea 
primului termen limită de transpunere pentru 1 ianuarie 2012 este adecvată, pentru că 
această reformare nu implică un efort de transpunere și adaptare substanțial la nivel 
național.

Amendamentul 378
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În ceea ce privește instalațiile de ardere 
menționate la capitolul III, statele 
membre aplică actele cu putere de lege și 
actele administrative adoptate în 
conformitate cu articolul 71 alineatul (1) 
începând cu 1 ianuarie 2016.

eliminat

Or. en

Justificare

Aplicarea directivei trebuie să se facă în același mod ca și în cazul celorlalte instalații.
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Amendamentul 379
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În ceea ce privește instalațiile de ardere 
menționate la capitolul III, statele membre 
aplică actele cu putere de lege și actele 
administrative adoptate în conformitate cu 
articolul 71 alineatul (1) începând cu 1 
ianuarie 2016.

3. În ceea ce privește instalațiile de ardere 
menționate la capitolul III, statele membre 
aplică actele cu putere de lege și actele 
administrative adoptate în conformitate cu 
articolul 71 alineatul (1) începând cu 1 
ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Data intrării în vigoare a dispozițiilor referitoare la instalațiile mari de ardere și la alte 
instalații enumerate trebuie devansată cu doi ani. Directiva IPPC a fost adoptată în 1996 și a 
trebuit să fie transpusă în legislația națională până la 30 octombrie 1999, în timp ce toate 
instalațiile existente au trebuit să intre în deplină conformitate până la 30 octombrie 2007. 
Statele membre au avut 11 ani la dispoziție pentru transpunerea acestei legislații. Fixarea 
primului termen limită de transpunere pentru 1 ianuarie 2012 este adecvată, pentru că 
această reformare nu implică un efort de transpunere și adaptare substanțial la nivel 
național.

Amendamentul 380
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În ceea ce privește instalațiile de ardere 
menționate la capitolul III, statele membre 
aplică actele cu putere de lege și actele 
administrative adoptate în conformitate cu 
articolul 71 alineatul (1) începând cu 1 
ianuarie 2016.

3. În ceea ce privește instalațiile de ardere 
menționate la articolul 33 alineatul (3) și 
partea a doua din anexa V, statele 
membre aplică actele cu putere de lege și 
actele administrative adoptate în 
conformitate cu articolul 71 alineatul (1) 
începând cu 1 ianuarie 2016.
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În ceea ce privește instalațiile de ardere 
menționate la articolul 33 alineatul (2) ȘI 
prima parte din anexa V, statele membre 
aplică actele cu putere de lege și actele 
administrative adoptate în conformitate 
cu articolul 71 alineatul (1) începând cu 1 
ianuarie 2020.

Or. en

Justificare

Cererea de energie și structura surselor de energie utilizate la nivel european au un viitor 
nesigur din mai multe motive, printre care evoluțiile din cadrul Directivei privind plafoanele 
naționale de emisii (PNE), revizia sistemului european de comercializare a cotelor de emisii 
(EU-ETS) și Directiva privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (CSC). Principala 
sarcină a sectorului energetic este realizarea trecerii la utilizarea mai multor surse de 
energie cu emisii reduse de carbon, proces care va necesita noi investiții și închiderea unei 
părți din capacități. Prin urmare este esențial ca noua Directivă privind emisiile industriale 
să abordeze problema intervalului de timp fără a introduce costuri suplimentare pentru 
instalațiile existente care sunt pe cale de a fi închise.

Amendamentul 381
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În ceea ce privește instalațiile de ardere 
care coincinerează deșeuri, anexa VI 
partea 4 punctul 3.1 se aplică până la 31 
decembrie 2015.

eliminat

Or. en

Justificare

Aplicarea directivei trebuie să se facă în același mod ca și în cazul celorlalte instalații.
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