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Amendamentul 382
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa I – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea puterii termice instalate 
totale a instalaţiilor menţionate la punctul 
1.1, se ia în considerare pentru instalaţiile 
de ardere utilizate în unităţile de îngrijire 
medicală doar capacitatea de funcţionare 
normală.

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaşte necesitatea unei capacităţi de rezervă considerabile în spitale, 
care este esenţială pentru garantarea continuităţii îngrijirii pacienţilor în cazul întreruperii 
alimentării cu curent electric. De asemenea, evită sancţionarea spitalelor pentru potenţialul 
de emisie, mai degrabă decât pentru emisiile reale.

Amendamentul 383
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Anexa I – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea puterii termice instalate 
totale a instalaţiilor menţionate la punctul 
1.1, se ia în considerare pentru instalaţiile 
de ardere utilizate în unităţile de îngrijire 
medicală doar capacitatea de funcţionare 
normală.

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaşte necesitatea unei capacităţi de rezervă considerabile în spitale, 
care este esenţială pentru garantarea continuităţii îngrijirii pacienţilor în cazul întreruperii 
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alimentării cu curent electric. De asemenea, evită sancţionarea spitalelor pentru potenţialul 
de emisie, mai degrabă decât pentru emisiile reale.

Amendamentul 384
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa I – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea puterii termice instalate 
totale a instalaţiilor menţionate la punctul 
1.1, nu se iau în considerare instalaţiile de 
ardere cu o putere termică instalată mai 
mică de 50 MW şi care funcţionează mai 
puţin de 350 de ore pe an.

eliminat

Or. en

Justificare

Unităţile de ardere cu o putere termică între 3 şi 50 de MW ar trebui luate în considerare 
atunci când se adună capacităţile pentru a stabili dacă respectivele unităţi depăşesc pragul 
de 20MW din această directivă.

Amendamentul 385
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa I – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea puterii termice instalate 
totale a instalaţiilor menţionate la punctul 
1.1, nu se iau în considerare instalaţiile de 
ardere cu o putere termică instalată mai 
mică de 50 MW şi care funcţionează mai 
puţin de 350 de ore pe an.

eliminat

Or. en
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Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Amendamentul 386
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2.5 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) exploatarea de turnătorii de metale 
neferoase care realizează produse din metal 
topit, cu o capacitate de producţie de piese 
turnate superioare care depăşeşte 2,4 tone 
de plumb şi cadmiu sau 12 tone de alte 
metale pe zi.

(c) exploatarea de turnătorii de metale 
neferoase care realizează produse din metal 
topit, cu o capacitate de producţie care 
depăşeşte 2,4 tone de plumb şi cadmiu sau 
12 tone de alte metale pe zi.

Or. en

Justificare

Piesele turnate inferioare sunt la fel de nocive pentru mediu ca piesele turnate superioare, 
prin urmare aceste trei cuvinte pot fi şterse.
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Amendamentul 387
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Producerea de clincher de ciment în 
cuptoare rotative cu o capacitate de 
producţie de peste 500 tone pe zi sau de 
var în cuptoare rotative sau alte cuptoare cu 
o capacitate de producţie de peste 50 de 
tone pe zi

3.1. Producerea de clincher de ciment în 
cuptoare rotative cu o capacitate de 
producţie de peste 50 de tone pe zi sau de 
var în cuptoare rotative sau alte cuptoare cu 
o capacitate de producţie de peste 50 de 
tone pe zi

Or. en

Justificare

Pare să fie o greşeală modificarea pragului în cazul cuptoarelor pentru producţia de ciment 
de la 50 de tone pe zi la 500 de tone pe zi. Această eroare trebuie corectată.

Amendamentul 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special ţigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianţă), 
obiecte din ceramică sau porţelan, cu o 
capacitate de producţie de peste 75 de tone 
pe zi sau cu o densitate pe cuptor de peste 
300 kg/m3

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special ţigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianţă), 
obiecte din ceramică sau porţelan, cu o 
capacitate de producţie de peste 75 de tone 
pe zi şi cu o densitate pe cuptor de peste 
300 kg/m3

Or. xm

Justificare

Instalaţiile foarte mici, cum ar fi cuptoarele cu funcţionare intermitentă, cuptoarele 
neindustriale folosite în laboratoare şi unităţi de artizanat (cu o dimensiune a cuptorului de 1 
sau 2 m3) nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare a directivei. Acest amendament face 
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superfluu criteriul „capacitatea cuptorului mai mare de 4m3”, utilizat pentru a exclude din 
domeniul de aplicare instalaţiile care nu sunt vizate de dispoziţii. În acelaşi timp, acesta ar 
armoniza şi ar simplifica definiţia instalaţiilor de fabricare a produselor de ceramică de pe 
întreg teritoriul Europei, menţinând totodată protecţia mediului şi reducând sarcina 
administrativă.

Amendamentul 389
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1. Producerea compuşilor chimici
organici , cum sunt:

4.1. Producerea compuşilor chimici
organici de bază, cum sunt:

Or. en

Justificare

Propunerea de reformare are ca scop clarificarea formulării (prin modificări de redactare), 
precum şi menţinerea actualului domeniu de aplicare privind activităţile de producere de 
substanţe chimice care intră sub incidenţa directivei IPPC. Cu toate acestea eliminarea 
cuvintelor „de bază” ar extinde considerabil domeniul de aplicare prin eventuala includere a 
amestecurilor în cazurile în care au loc interacţiuni chimice. Această situaţie ar afecta multe 
sectoare, fără ca acesta să fie intenţia Comisiei. Aşadar sugerăm păstrarea textului iniţial 
pentru a menţine claritatea şi certitudinea juridică în ceea ce priveşte domeniul de aplicare 
vizat.

Amendamentul 390
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2. Producerea compuşilor chimici 
anorganici, cum sunt:

4.2. Producerea compuşilor chimici
anorganici de bază, cum sunt:

Or. en
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Justificare

Propunerea de reformare are ca scop clarificarea formulării (prin modificări de redactare), 
precum şi menţinerea actualului domeniu de aplicare privind activităţile de producere de 
substanţe chimice care intră sub incidenţa directivei IPPC. Cu toate acestea eliminarea 
cuvintelor „de bază” ar extinde considerabil domeniul de aplicare prin eventuala includere a 
amestecurilor în cazurile în care au loc interacţiuni chimice. Această situaţie ar afecta multe 
sectoare, fără ca acesta să fie intenţia Comisiei. Aşadar sugerăm păstrarea textului iniţial 
pentru a menţine claritatea şi certitudinea juridică în ceea ce priveşte domeniul de aplicare 
vizat. 

Amendamentul 391
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.1 – litera (f)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) depozitare, cu o capacitate mai mare de 
10 tone;

(f) depozitare (D15, R13), cu o capacitate 
totală mai mare de 10 000 m3;

Or. de

Justificare

În ceea ce priveşte depozitarea, în mod logic doar capacitatea totală poate fi utilizată ca prag 
cantitativ. Autorizaţiile se referă tot la aceste capacităţi. În plus, clasificarea după codurile R 
şi D ar trebui menţinută, deoarece acestea sunt folosite în domeniul gestionării deşeurilor.

Amendamentul 392
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2. Incinerarea deşeurilor nepericuloase
cu o capacitate de peste 3 tone pe oră.

5.2. Incinerarea şi coincinerarea deşeurilor 
nepericuloase  cu o capacitate de peste 3 
tone pe oră.

Or. en



AM\743553RO.doc 9/116 PE412.329v01-00

RO

Justificare

Din motivul nivelului similar de emisii, coincinerarea deşeurilor nepericuloase trebuie 
adăugată în domeniul de aplicare, ca în cazul deşeurilor periculoase menţionate la punctul 
5.1 litera (c).

Amendamentul 393
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2. Incinerarea deşeurilor nepericuloase cu 
o capacitate de peste 3 tone pe oră.

5.2. Incinerarea şi coincinerarea deşeurilor 
nepericuloase cu o capacitate de peste 3 
tone pe oră.

Or. fr

Justificare

Amendament legat de amendamentul care introduce noul considerent (23a).

Amendamentul 394
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.3. Eliminarea sau recuperarea  deşeurilor 
nepericuloase cu o capacitate de peste 50 
de tone pe zi, implicând desfăşurarea 
următoarelor activităţi:

5.3. Eliminarea sau recuperarea deşeurilor 
nepericuloase, implicând desfăşurarea 
următoarelor activităţi:

Or. en

Justificare

Din motivul nivelului similar de emisii, coincinerarea deşeurilor nepericuloase trebuie 
adăugată în domeniul de aplicare, ca în cazul deşeurilor periculoase menţionate la punctul 
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5.1 litera (c).

Din motivul impactului asupra mediului, alte operaţiuni de prelucrare a deşeurilor, inclusiv 
cele care procesează mai puţin de 50 de tone pe zi, ar trebui incluse în domeniul de aplicare 
al acestei directive.

Amendamentul 395
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tratare biologică; (a) tratare biologică (D8);

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei extinde normele IPPC şi la instalaţiile de compostare şi de biogaz. 
Această extindere nu este justificată, deoarece, din punct de vedere al emisiilor, aceste 
activităţi nu sunt comparabile cu activităţile acoperite deja de normele IPPC.

Amendamentul 396
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pretratarea deşeurilor pentru 
coincinerare;

eliminat

Or. de

Justificare

O extindere a normelor IPPC la această activitate nu este justificată, deoarece, din punct de 
vedere al emisiilor, aceste activităţi nu sunt comparabile cu activităţile acoperite deja de 
normele IPPC.
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Amendamentul 397
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) tratarea zgurei şi a cenuşii; eliminat

Or. de

Justificare

O extindere a normelor IPPC la această activitate nu este justificată, deoarece, din punct de 
vedere al emisiilor, aceste activităţi nu sunt comparabile cu activităţile acoperite deja de 
normele IPPC.

Amendamentul 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) tratarea zgurei şi a cenuşii; (d) tratarea zgurei şi a cenuşii neincluse în 
alte categorii de activităţi industriale;

Or. en

Justificare

Unele dintre noile activităţi incluse în propunerea Comisiei sunt parţial acoperite de alte 
activităţi industriale din Anexa I. Prin urmare, ar trebui menţionat clar că noile activităţi se 
referă la cazurile încă neacoperite.
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Amendamentul 399
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratarea deşeurilor metalice. eliminată

Or. en

Justificare

Directiva IPPC are ca scop includerea activităţilor industriale cu un impact deosebit asupra 
mediului. Includerea proceselor mecanice simple de prelucrare a deşeurilor metalice nu ar fi 
în concordanţă cu acest obiectiv. În plus, directiva-cadru în vigoare privind deşeurile oferă o 
bază legală foarte adecvată pentru controlul unor astfel de activităţi, directivă care a fost 
îmbunătăţită în domeniile autorizaţiilor, înregistrărilor şi standardelor minime în urma 
recentei revizuiri de către Parlament.

Amendamentul 400
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratarea deşeurilor metalice. eliminată

Or. en

Justificare

Directiva IPPC are ca scop includerea activităţilor industriale cu un impact deosebit asupra 
mediului. Includerea proceselor mecanice simple de prelucrare a deşeurilor metalice nu ar fi 
în concordanţă cu acest obiectiv. În plus, directiva-cadru în vigoare privind deşeurile oferă o 
bază legală foarte adecvată pentru controlul unor astfel de activităţi, directivă care a fost 
îmbunătăţită în domeniile autorizaţiilor, înregistrărilor şi standardelor minime în urma 
recentei revizuiri de către Parlament.
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Amendamentul 401
Péter Olajos

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratarea deşeurilor metalice. eliminată

Or. en

Justificare

Directiva IPPC are ca scop includerea activităţilor industriale cu un impact deosebit asupra 
mediului. Includerea proceselor mecanice simple de prelucrare a deşeurilor metalice nu ar fi 
în concordanţă cu acest obiectiv. În plus, directiva-cadru în vigoare privind deşeurile oferă o 
bază legală foarte adecvată pentru controlul unor astfel de activităţi, directivă care a fost 
îmbunătăţită în domeniile autorizaţiilor, înregistrărilor şi standardelor minime în urma 
recentei revizuiri de către Parlament.

Amendamentul 402
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratarea deşeurilor metalice. e) instalaţii de concasare a deşeurilor
metalice (R4, R12).

Or. de

Justificare

O extindere a normelor IPPC la depozite destinate exclusiv deşeurilor metalice nu este 
justificată, deoarece, din punct de vedere al emisiilor, această activitate nu este comparabilă 
cu activităţile acoperite deja de normele IPPC. În plus, clasificarea după codurile R şi D ar 
trebui menţinută în continuare, deoarece acestea sunt folosite în domeniul gestionării 
deşeurilor.
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Amendamentul 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tratarea deşeurilor metalice. (e) tratarea deşeurilor metalice neinclusă 
în alte categorii de activităţi industriale.

Or. en

Justificare

Unele dintre noile activităţi incluse în propunerea Comisiei sunt parţial acoperite de alte 
activităţi industriale din Anexa I. Prin urmare, ar trebui menţionat clar că noile activităţi se 
referă la cazurile încă neacoperite.

Amendamentul 404
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.3 – litera a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Anexa I nu se aplică proceselor de 
tratare biologică şi fizico-chimică pentru 
recuperarea  deşeurilor nepericuloase 
aflate deja sub incidenţa Directivei 
91/271/CEE din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale (ref JO)1

şi care produc doar nămoluri tratate, aşa 
cum sunt definite în Directiva 
86/278/CEE din 12 iunie 1986.
1  [ref JO Jurnalul Oficial L 181, 04/7/1986 p. 
0006 - 0012 ca notă de subsol].

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a directivei privind tratarea apelor urbane reziduale a dus la ameliorări 
ecologice semnificative, consolidate de punerea în aplicare a directivei-cadru privind apa şi a 
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directivelor sale subordonate. Aşadar aplicarea cerinţelor directivei IPPC celorlalte acte 
legislative ar adăuga un nou nivel de reglementare, ceea ce contravine principiilor unei mai 
bune legiferări şi ale simplificării legislative. În plus, activităţile de tratare a apelor reziduale 
nu sunt activităţi industriale.  

Amendamentul 405
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.4 Rampele de gunoi care primesc peste 
10 tone pe zi sau cu o capacitate totală de 
peste 25 000 de tone, cu excepţia rampelor 
de gunoi pentru deşeuri inerte

5.4 Rampele de gunoi cu o capacitate totală 
de peste 25 000 de tone, cu excepţia 
rampelor de gunoi pentru deşeuri inerte 
(D1, D5, D12).

Or. de

Justificare

În ceea ce priveşte rampele de gunoi, în mod logic doar capacitatea totală poate fi utilizată 
ca prag cantitativ.  Autorizaţiile se referă tot la aceste capacităţi. În plus, clasificarea după 
codurile R şi D ar trebui menţinută în continuare, deoarece acestea sunt folosite în domeniul 
gestionării deşeurilor.

Amendamentul 406
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.4. (a) Exploatarea  abatoarelor cu o 
capacitate de producţie de carcase de peste 
50 de tone pe zi

6.4. (a) Exploatarea  abatoarelor cu o 
capacitate de producţie de carcase de peste 
50 de tone pe zi (valoare medie 
trimestrială)

Or. en
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Justificare

Aşa cum a fost redactat, textul reformat al directivei va include o serie de abatoare mai mici, 
unităţile de producţie de hrană pentru animale din cadrul exploataţiilor agricole şi unităţile 
de preparare a hranei lichide pentru animale vor fi afectate de schimbările de la anexa 1 
punctul 6.4. Reintroducerea cuvintelor „valoare medie trimestrială” nu va sancţiona micii 
producători care pot avea o anumită capacitate de producţie, dar nu produc la capacitate 
maximă.

Amendamentul 407
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.4 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) materii prime de origine vegetală, cu o 
capacitate de producţie de peste 300 de 
tone de produse finite pe zi

(ii) materii prime de origine vegetală, cu o 
capacitate de producţie de peste 300 de 
tone de produse finite pe zi (valoare medie 
trimestrială)

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la Anexa I punctul 6.4 litera (a).

Amendamentul 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.4 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) materii prime de origine vegetală, cu o 
capacitate de producţie de peste 300 de 
tone de produse finite pe zi

(ii) materii prime de origine vegetală, cu o 
capacitate de producţie de peste 300 de 
tone de produse finite pe zi (valoare medie 
trimestrială)

Or. en
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Justificare

Această referinţă arată că valorile pentru producţia de produse finite ar trebui să fie 
calculate pe o perioadă mobilă de trei luni. Vârfurile de producţie zilnică (datorate în special 
fluxurilor de materii prime, care depind şi de factori sezonieri/de mediu care influenţează 
activităţile agricole) nu ar trebui să determine aplicarea directivei IPPC, dacă astfel de 
vârfuri se echilibrează pe o perioadă de trei luni. Aşadar nu există o justificare pentru 
modificarea actualei abordări.

Amendamentul 409
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.4 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) materii prime de origine vegetală, cu o 
capacitate de producţie de peste 300 de 
tone de produse finite pe zi

(ii) materii prime de origine vegetală, cu o 
capacitate de producţie de peste 300 de 
tone de produse finite pe zi (valoare medie 
trimestrială)

Or. fr

Justificare

Perioada de referinţă pentru materiile prime de origine vegetală trebuie să fie în continuare 
de trei luni. Nu există motive pentru a modifica această regulă bine înţeleasă de sectorul 
respectiv şi de autorităţile competente.

În avizul său din 6 iunie 2008, grupul consultativ al serviciilor juridice a afirmat clar că 
modificarea propusă de Comisie cu privire la această parte a textului constituie o modificare 
de fond în propunerea de reformare.

Amendamentul 410
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.4 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) un amestec de materii prime de origine 
vegetală şi animală, cu o capacitate de 

(iii) un amestec de materii prime de origine 
vegetală şi animală, cu o capacitate de 
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producţie de produse finite, exprimată în 
tone pe zi, de peste:

producţie de produse finite, exprimată în 
tone pe zi, (valoare medie trimestrială) de 
peste:

– 75, dacă A este mai mare sau egal cu 
10; sau

75 în care cantitatea de materii prime de 
origine vegetală inclusă în capacitatea de 
producţie de produse finite este împărţită 
la 4.

– [300- (22,5 x A)] în toate celelalte cazuri
unde „A” reprezintă proporţia de materie 
de origine animală (exprimată în 
procente) din cantitatea care intră la 
calculul capacităţii de producţie de 
produse finite

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la Anexa I  punctul 6.4 litera (a).

Amendamentul 411
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.4 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) materii prime de origine animală (altele 
decât laptele în mod exclusiv ), cu o 
capacitate de producţie de peste 75 de tone 
de produse finite pe zi

(i) materii prime de origine animală (altele 
decât laptele în mod exclusiv ), cu o 
capacitate de producție de peste 75 de tone 
de produse finite pe zi (valoare medie 
trimestrială)

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la Anexa I  punctul 6.4 litera (a).
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Amendamentul 412
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.4 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) un amestec de materii prime de origine 
vegetală şi animală, cu o capacitate de 
producţie de produse finite, exprimată în 
tone, de peste:

(iii) un amestec de materii prime de origine 
vegetală şi animală, cu o capacitate de 
producţie de produse finite, exprimată în 
tone pe zi, de peste:

– 75, dacă A este mai mare sau egal cu 
10; sau

– 75, unde cantitatea de materii prime de 
origine vegetală inclusă în capacitatea de 
producţie de produse finite trebuie 
împărţită la 4.

– [300- (22,5 x A)] în toate celelalte cazuri
unde „A” reprezintă proporţia de materie 
de origine animală (exprimată în 
procente) din cantitatea care intră la 
calculul capacităţii de producţie de 
produse finite

Or. fr

Justificare

Regula amestecurilor, în forma propusă de Comisie, este foarte complexă, iar autorităţile 
naţionale şi operatorii vor întâmpina mari dificultăţi la punerea în aplicare a acesteia. În 
special, ea nu reflectă raportul de 1 la 4, stabilit în prezenta directivă, dintre plafoanele de 
producţie pentru materii prime de origine animală şi vegetală (NB: 75 de tone de materiile 
prime de origine animală la 300 de tone de materii prime de origine vegetală). Acest 
amendament aplică în mod consecvent raportul de 1 la 4 pentru orice combinaţie posibilă de 
amestecuri.

Amendamentul 413
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 40 000 de pui de carne sau 30 000 de (a) 36 000 de pui de carne sau 27 000 de 
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găini ouătoare sau 24 000 de raţe sau 11 
500 de curcani

găini ouătoare sau 22 000 de raţe sau
10000 de curcani

Or. en

Justificare

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Amendamentul 414
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.6 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 40 000 de pui de carne sau 30 000 de 
găini ouătoare sau 24 000 de raţe sau 11 
500 de curcani

(a) 36 000 de pui de carne sau 27 000 de 
găini ouătoare sau 22 000 de raţe sau
10000 de curcani

Or. en

Justificare

Studiul Alterra a calculat praguri pentru păsări de curte folosind pragurile pentru porcii de 
producţie (>30kg) ca bază cu o rată ipotetică medie de excreţie de azot de 11 kg pe animal pe 
an ceea ce înseamnă că pragul IPPC este stabilit la 22 000 kg N p.a. pe instalaţie. Totuşi 
calculând pragurile utilizând rata medie de excreţie de azot stabilită în studiul Alterra, 
obţinem praguri mai reduse: 36 667 de pui de carne sau 27 500 de găini ouătoare sau 22 000 
de raţe sau 10 476 de curcani
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Amendamentul 415
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.6 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 40 000 de pui de carne sau 30 000 de 
găini ouătoare sau 24 000 de raţe sau 
11 500 de curcani,

(a) 40 000 de păsări de curte,

Or. nl

Justificare

Reintroducerea dispoziţiei din directiva originală, deoarece modificarea Comisiei este 
disproporţionată în raport cu impactul pe care aceste unităţi de creştere a animalelor îl au 
asupra mediului şi, prin urmare, este considerată a fi foarte problematică.

Amendamentul 416
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.6 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 40 000 de pui de carne sau 30 000 de 
găini ouătoare sau 24 000 de raţe sau 11 
500 de curcani

(a) 40 000 de păsări de curte

Or. en

Justificare

Prin divizarea definiţiei păsărilor de curte mai multe instalaţii vor intra sub incidenţa 
directivei. Este discutabil dacă includerea va genera beneficii ecologice semnificative, în timp 
ce sarcina administrativă va fi semnificativă.
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Amendamentul 417
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.6 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor specii de păsări de curte, 
altele decât cele menţionate la litera (a), 
sau al diferitelor tipuri de specii 
menţionate la literele (a), (b) şi (c) 
crescute în cadrul aceleiaşi instalaţii, 
pragul se calculează pe baza factorilor de 
excreţie de azot echivalent, în locul 
pragurilor stabilite mai sus.

eliminat

Or. en

Justificare

Prin divizarea definiţiei păsărilor de curte mai multe instalaţii vor intra sub incidenţa 
directivei. Este discutabil dacă includerea va genera beneficii ecologice semnificative, în timp 
ce sarcina administrativă va fi semnificativă.

Amendamentul 418
Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor specii de păsări de curte, 
altele decât cele menţionate la litera (a), 
sau al diferitelor tipuri de specii 
menţionate la literele (a), (b) şi (c) 
crescute în cadrul aceleiaşi instalaţii, 
pragul se calculează pe baza factorilor de 
excreţie de azot echivalent, în locul 
pragurilor stabilite mai sus.

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest paragraf al propunerii se referă la „factorii de excreţie de azot echivalent”, care nu 
sunt definiţi şi pentru care nici nu se prezintă referinţe şi niciun mecanism pentru realizarea 
acestui lucru în absenţa unui proces deplin de codecizie. În orice caz, ar exista costuri de 
reglementare suplimentare pentru identificarea instalaţiilor la care se aplică dispoziţia.

Amendamentul 419
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.6.a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.6.a. Creşterea sau îngrăşarea în sistem 
intensiv a speciilor acvatice, după cum 
urmează:
(a) în instalaţii care deversează în mod 
direct apele reziduale şi care au o 
producţie de:
- cel puţin 45 000 kg de pești cu înotătoare 
pe an în sisteme de circulare continuă şi 
de recirculare a apei care deversează ape 
reziduale cel puţin 30 de zile pe an
- cel puţin 45 000 kg de pești cu înotătoare 
pe an în sisteme de spaţii îngrădite cu 
plasă sau de cuşti scufundate
(b) în orice instalaţii amplasate direct în 
ape marine sau de coastă, care produc cel 
puţin 1000 t/ha/an de bivalve
(c) în urma deciziei autorităţii competente 
pentru respectivul sector de apă definit în 
conformitate cu directiva UE de stabilire 
a unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei1, având în vedere condiţiile 
locale ale locului în care urmează a fi 
amplasată instalaţia şi în conformitate cu 
criteriile stabilite în documentul de 
referinţă BAT (cea mai bună tehnică 
disponibilă).
____________
1 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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Or. en

Justificare

Introducerea acvaculturii în domeniul de aplicare a directivei IPPC va permite căutarea şi 
dezvoltarea de abordări sistematice pentru reducerea poluării generate de această activitate 
la sursă, reducând astfel impactul acvaculturii asupra mediului.

Amendamentul 420
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.9

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.9. Conservarea lemnului şi a produselor 
din lemn, cu o capacitate de producţie mai 
mare de 75 m3 pe zi.

6.9. Conservarea lemnului şi a produselor 
din lemn, cu o capacitate de producţie mai 
mare de 50 m3 pe zi.

Or. en

Justificare

Pragul ar trebui redus la 50m3/zi pentru a păstra coerenţa cu pragul E-PRTR şi pentru a 
ajuta la reducerea impactului ecologic specific, cum ar fi emisiile de compuşi organici 
volatili proveniţi din agenţi pe bază de solvenţi şi a efectelor asupra solului şi a poluării 
apelor cu substanţe active (biocide) sau cu alte substanţe toxice pentru mediu.

Amendamentul 421
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6.9

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.9. Conservarea lemnului şi a produselor 
din lemn, cu o capacitate de producţie mai 
mare de 75 m3 pe zi.

6.9. Conservarea lemnului şi a produselor 
din lemn, cu o capacitate de producţie mai 
mare de 50 m3 pe zi.

Or. en
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Justificare

Pragul ar trebui redus la 50m3/zi pentru a păstra coerenţa cu pragul E-PRTR şi pentru a 
ajuta la reducerea impactului ecologic specific, cum ar fi emisiile de compuşi organici 
volatili proveniţi din agenţi pe bază de solvenţi şi a efectelor asupra solului şi a poluării 
apelor cu substanţe active (biocide) sau cu alte substanţe toxice pentru mediu.

Amendamentul 422
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Anexa II - SOL (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SOL
1. Dioxid de sulf şi alţi compuşi ai sulfului
2. Oxizi de azot şi alţi compuşi ai azotului
3. Compuşi organici volatili care ajung în 
sol
4. Compuşi organofosforici
5. Fibre de azbest
6. Clor şi compuşi ai clorului
7. Compuşi organohalogenaţi şi substanţe 
care pot forma astfel de compuşi în sol
8. Compuşi organostanici
9. Substanţe biocide şi produse 
fitosanitare
10. Fluor şi compuşi ai fluorului
11. Hidrocarburi persistente şi substanţe 
toxice persistente şi bioacumulabile
12. Metale şi compuşi ai metalelor
13. Arsen şi compuşi ai arsenului
14. Cianuri
15. Substanţe care au o influenţă 
nefavorabilă asupra echilibrului de 
oxigen în sol
16. Policlorodibenzodioxine şi 
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policlorodibenzofurani
17. Substanţe şi preparate pentru care s-a 
dovedit că posedă proprietăţi cancerigene 
sau mutagene sau a căror prezenţă în sol 
poate afecta reproducerea.

Or. pl

Justificare

Propunerea enumeră doar substanţele care sunt dăunătoare pentru două dintre elementele 
din mediu, însă este necesară şi o listă a substanţelor dăunătoare pentru sol.

Amendamentul 423
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa II – APA – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Substanţele enumerate în anexa X la 
Directiva 2000/60/EC a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei.

13. Substanţele enumerate în anexa VIII şi
în anexa X la Directiva 2000/60/EC a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei.

Or. en

Justificare

Referitor la introducerea acvaculturii în domeniul de aplicare a directivei IPPC.

Amendamentul 424
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Publicul este informat (prin anunţuri 1. În conformitate cu dispoziţiile 
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publice sau prin alte mijloace adecvate, 
precum mijloacele electronice, în cazul în 
care acestea sunt disponibile) cu privire la 
următoarele aspecte, cel târziu  la începutul 
procedurii de luare a unei decizii sau de 
îndată ce pot fi furnizate informaţii în 
limite rezonabile:

Convenţiei de la Aarhus, publicul este 
informat (prin anunţuri publice sau prin 
alte mijloace adecvate, precum mijloacele 
electronice, în cazul în care acestea sunt 
disponibile) cu privire la următoarele 
aspecte, cel târziu  la începutul procedurii 
de luare a unei decizii sau de îndată ce pot 
fi furnizate informaţii în limite rezonabile:

Or. pl

Amendamentul 425
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Modalităţile detaliate de informare a 
publicului (de exemplu lipirea unor afişe 
pe o anumită rază sau publicarea în ziarele 
locale) şi de consultare a publicului 
interesat (de exemplu, prin depunerea de 
materiale în scris sau prin anchete publice) 
se stabilesc de către statele membre. 
Trebuie prevăzute termene rezonabile 
pentru diferitele etape, care să acorde
suficient timp pentru informarea publicului 
şi pentru ca publicul interesat să se 
pregătească şi să participe efectiv la 
adoptarea deciziilor privind mediul în 
conformitate cu dispoziţiile din prezenta 
anexă.

5. Modalităţile detaliate de informare a 
publicului (de exemplu lipirea unor afişe 
pe o anumită rază sau publicarea în ziarele 
locale) şi de consultare a publicului 
interesat (de exemplu, prin depunerea de 
materiale în scris sau prin anchete publice) 
se stabilesc de către statele membre. 
Trebuie prevăzute termene rezonabile 
pentru diferitele etape, care să acorde
suficient timp pentru informarea publicului 
şi pentru ca publicul interesat să se 
pregătească şi să participe efectiv la 
adoptarea deciziilor privind mediul potrivit 
Convenţiei de la Aarhus, în conformitate 
cu dispoziţiile din prezenta anexă.

Or. pl

Amendamentul 426
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie
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2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi şi pentru care s-a acordat o 
autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002 şi care nu funcţionează mai mult de 1 500  ore pe an 
ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, sunt supuse unei valori limită de 
emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2.

Amendamentul

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi şi care nu funcţionează mai 
mult de 1 500  ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, sunt supuse 
unei valori limită de emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2.

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, pentru care s-a acordat o 
autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002, şi care nu vor funcţiona mai mult de 20 000 ore 
în următorii opt ani, respectă o valoare limită de emisie de 800 mg/Nm3 pentru SO2.

Or. fi

Amendamentul 427
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie
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2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendamentul

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF.

Amendamentul 428
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi
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50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendamentul

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* în cazul arderii în pat fluidizat

** în cazul arderii în pat fluidizat circulant sau presurizat

Or. en

Justificare

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total 
annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro 
while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of 
best performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the 
EU.

Amendamentul 429
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
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combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendamentul

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* în cazul arderii în pat fluidizat

** în cazul arderii în pat fluidizat circulant sau presurizat

Or. en

Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% 
of the key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 
tonnes). National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF 
dating back to 2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 
What could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this 
Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! 
This equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement 
costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
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against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Amendamentul 430
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Amendamentul

2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* în cazul arderii în pat fluidizat
** în cazul arderii în pat fluidizat circulant sau presurizat

Or. en
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Justificare

Instalațiile de ardere de dimensiuni mari sunt principalii responsabili de poluarea aerului, 
fiind responsabili de aproximativ 90% din totalul emisiilor industriale. Din totalul emisiilor 
incluse în EPER (Registrul European al emisiilor de poluanți) pentru anul 2004, 74% din 
emisiile de SO2, poluant major al aerului, au fost generate de instalaţiile de ardere de peste 
50 MW (2 853 000 tone). Previziunile naționale estimează creşterea acestora la 78% (2010). 
În documentul BREF din 2006 privind instalaţiile de ardere mari se menţionează că valorile 
limită de emisie propuse puteau fi deja atinse în cazul SO2 în anul respectiv.

Amendamentul 431
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 2 – subpunctul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care valorile limită de 
emisie menţionate anterior nu pot fi 
respectate din cauza caracteristicilor 
combustibilului, trebuie să se atingă o 
rată de desulfurare de cel puţin 60% în 
cazul instalaţiilor cu o putere termică 
instalată de până la 100 MWth, în cazul 
instalaţiilor cu o putere termică instalată 
mai mare de 100 MWth, dar nu mai mare 
de 300 MWth, se aplică o valoare limită 
de emisie de 400 mg/Nm3 sau o rată de 
desulfurare de cel puţin 92%, iar în cazul 
instalaţiilor cu o putere termică instalată 
mai mare de 300 MWth se aplică o 
valoare limită de emisie de 400 mg/Nm3 şi 
o rată de desulfurare de cel puţin 95%.

Or. de

Justificare

Dacă valorile limită nu pot fi respectate în cazul unui conţinut ridicat de sulf natural în 
combustibil, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare trebuie să fie posibil un grad ridicat de 
desulfurare. Textul corespunde în mare măsură cu dispoziţiile în vigoare din Directiva 
2001/80/CE, însă cu înăsprirea corespunzătoare a unor cerinţe. Dispoziţia are o importanţă 
scăzută pentru emisiile de SO2 la nivel de Comunitate, dar are o semnificaţie economică 
ridicată pentru regiunile afectate.
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Amendamentul 432
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
450 în cazul arderii de lignit 

pulverizat 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi cu o putere termică instalată de maxim 
500 MW, pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002 şi care nu 
funcţionează mai mult de 1 500 ore pe an ca  valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci 
ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3.
Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi cu o putere termică instalată mai mare 
sau egală cu 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de 1 iulie 1987 şi care nu 
funcţionează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci 
ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 600
450 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi cu o putere termică instalată 
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de maxim 500 MW şi care nu funcţionează mai mult de 1 500 ore pe an ca  valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx
(măsurat ca NO2) de 450 mg/Nm3.
Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi cu o putere termică instalată 
mai mare sau egală cu 500 MW şi care nu funcţionează mai mult de 1 500 ore pe an ca 
valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de 
emisie pentru NOx de 600 mg/Nm3.

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi, pentru care s-a acordat o 
autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002, şi care nu vor funcţiona mai mult de 20 000 ore 
în următorii opt ani, respectă o valoare limită de emisie de 600 mg/Nm3 pentru NOx.

Or. fi

Amendamentul 433
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
450 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit* Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* în cazul arderii de huilă pulverizată: valori limită de emisie de 90 mg/Nm3 în cazul 
instalaţiilor cu o putere termică instalată de până la 300 MWth inclusiv

Or. en



PE412.329v01-00 36/116 AM\743553RO.doc

RO

Justificare

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 
2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 
2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be 
enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Amendamentul 434
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
450 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Coal and lignite* Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 200
în cazul arderii de huilă 
pulverizată: valoare de 
emisie de 90mg/Nm3 în 
cazul instalaţiilor cu o 

putere termică instalată de 
până la 300 MWth inclusiv

150 150

100-300 100 150 150
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> 300 50 50 50

Or. en

Justificare

Instalațiile de ardere de dimensiuni mari sunt principalii responsabili de poluarea aerului, 
fiind responsabili de aproximativ 90% din totalul emisiilor industriale. Din totalul emisiilor 
incluse în EPER (Registrul European al emisiilor de poluanți) pentru anul 2004, 74% din 
emisiile de SO2, poluant major al aerului, au fost generate de instalaţiile de ardere de peste 
50 MW (2 853 000 tone). Previziunile naționale estimează creşterea acestora la 78% (2010). 
În documentul BREF din 2006 privind instalaţiile de ardere mari se menţionează că valorile 
limită de emisie propuse puteau fi deja atinse în cazul SO2 în anul respectiv. 

Amendamentul 435
Christian Ehler

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
450 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
450 în cazul arderii de lignit

300 450

100-300 200
400 în cazul arderii de lignit

250 200

> 300 200 200 150
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Or. de

Justificare

În cazul instalaţiilor cu o putere termică instalată de 50-100 MWth, cantitatea de 450 
mg/Nm³ nu ar trebui limitată doar la arderile de lignit pulverizat. În mod similar, în cazul 
instalaţiilor cu o putere termică instalată de 100-300 MWth, ar trebui stabilită o valoare 
limită de emisie de 400 mg/Nm³ pentru arderea de lignit, deoarece din cauza dimensiunii 
camerelor de ardere din instalaţiile de acest ordin de mărime, valoarea de 200 mg/Nm³ nu 
poate fi atinsă cu un efort economic rezonabil.

Amendamentul 436
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
450 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi şi au o putere termică instalată de 
maxim 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002 şi  care 
nu funcţionează mai mult de 1 500 ore pe an ca  valoare medie a reprizei pe o perioadă de 
cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx  de 450 mg/Nm3.
Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi şi au o putere termică instalată mai 
mare sau egală cu 500 MW, pentru care s-a acordat o autorizaţie înainte de 1 iulie 1987 şi 
care nu funcţionează mai mult de 1 500 ore pe an ca valoare medie a reprizei pe o perioadă 
de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de emisie pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi*

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi
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50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* în cazul arderii de huilă pulverizată: valori limită de emisie de 90 mg/Nm3 în cazul 
instalaţiilor cu o putere termică instalată de până la 300 MWth inclusiv

Or. en

Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Amendamentul 437
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de 

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru NOx (exprimate ca NO2) în cazul 
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ardere care utilizează gaze instalaţiilor de ardere care utilizează gaze

Or. en

Justificare

Până în prezent limitarea CO vizează în special combustibilii gazoşi. Aşadar, în ceea ce 
priveşte valorile limită de emisie pentru CO, diferitele feluri de combustibil nu sunt tratate în 
mod egal. Prin urmare, se propune eliminarea totală a valorilor limită pentru emisiile de CO. 
NOx sunt standardizate ca NO2.

Amendamentul 438
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – tabel

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi pentru CO în cazul instalaţiilor de ardere 
care utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

50(2)(3)  100

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4) 

90 100

Motoare pe gaz 100 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi pentru CO în cazul instalaţiilor de ardere 
care utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100

În cazul instalaţiilor 
menţionate la articolul 4 

alineatul (1) din Directiva 
2001/80/CE a 

Parlamentului European şi 
a Consiliului din 23 

octombrie 2001 privind 
limitarea emisiilor în 
atmosferă a anumitor 

poluanţi provenind de la 
instalaţii de ardere de 

100
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dimensiuni mari se aplică 
următoarea dispoziţie:

În cazul instalaţiilor care 
utilizează gaze de furnal 
sau gaze de cocs, pentru 

dioxidul de azot şi 
monoxidul de azot, măsurat 
ca dioxid de azot, se aplică 
o valoare limită de emisie 

de 135 mg/Nm³.
Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

50(2)(3)  100

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4) 

90 100

Motoare pe gaz 100 100

Or. de

Justificare

La stabilirea cerinţelor în materie de emisii, legislaţia în vigoare face diferenţa între 
instalaţiile mai vechi şi cele mai noi. Această abordare ar trebui menţinută în cazul gazelor 
de furnal şi de cocs. Dată fiind referinţa temporală de la articolul 4 alineatul (1) din 
Directiva 2001/80/CE (punere în funcţiune până în noiembrie 2003), standardul nu va fi 
redus în cazul instalaţiilor noi. Valoarea de 135 mg/Nm3 este o valoare ambiţioasă, care 
depăşeşte cerinţele din Directiva 2001/80/CE şi care ţine seama de particularităţile asociate 
cu utilizarea acestor tipuri de gaze.

Amendamentul 439
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – tabel

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

50(2)(3)  100
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Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4) 

90 100

Motoare pe gaz 100 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 50 30
Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

50(2)(3)  50

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4) 

90 50

Motoare pe gaz 20 30

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF.

Amendamentul 440
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – tabel

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv 50(2)(3)  100
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CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4)

90 100

Motoare pe gaz 100 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx

Cazane care ard gaz 50 30
Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

20(²) 5
30 în cazul în care se foloseşte 
ardere suplimentară (generator 

de abur cu recuperare de căldură)
Motoare pe gaz 20 30

Or. en

Justificare

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Amendamentul 441
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
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Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

50(2)(3)  100

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4) 

90 100

Motoare pe gaz 100 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx

Cazane care ard gaz, cu o 
putere termică instalată de 
cel mult 300 MW

150

Cazane care ard gaz, cu o 
putere termică instalată mai 
mare de 300 MW

100)(6)(

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10)

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4) 

90

Motoare pe gaz 200 (6)

Or. en

Justificare

Diferenţierea cerinţelor pentru cazanele cu gaz în funcţie de mărimea acestora este conformă 
cu Directiva privind instalaţiile de ardere mari şi ar trebui să fie păstrată. În ceea ce priveşte 
valorile limită de emisie pentru CO, diferitele feluri de combustibil nu sunt tratate la fel, 
deoarece până în prezent limitarea emisiilor de CO a vizat numai combustibilii gazoşi. Prin 
urmare, ar fi oportună eliminarea totală a valorilor limită pentru emisiile de CO. 
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Amendamentul 442
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil gaz natural(1)

50(2)(3)  100

Turbine cu gaz (inclusiv 
CCGT) care utilizează drept 
combustibil alte gaze decât 
gazul natural(4)

90 100

Motoare pe gaz 100 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 50 30
Turbine cu gaz (inclusiv
turbine cu gaz cu ciclu 
combinat (CCGT))(1)

20(2) 5
30 în cazul în care se foloseşte 
ardere suplimentară (generator 

de abur cu recuperare de căldură)
Motoare pe gaz 20 30

Or. en

Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
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(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Amendamentul 443
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic, 
care nu se încadrează în niciuna dintre 
categoriile menţionate la nota (2) , dar 
care au o eficienţă mai mare de 35 % –
determinată în condiţii ISO de încărcare 
de bază –, valoarea limită de emisie 
pentru NOx  este de 50xη/35, unde η este 
eficienţa turbinei cu gaz în condiţii ISO 
de încărcare de bază , exprimată ca 
procent .

eliminat

Or. en

Justificare

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Amendamentul 444
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic, 
care nu se încadrează în niciuna dintre 
categoriile menţionate la nota (2) , dar 
care au o eficienţă mai mare de 35 % –
determinată în condiţii ISO de încărcare 
de bază –, valoarea limită de emisie 
pentru NOx  este de 50xη/35, unde η este 
eficienţa turbinei cu gaz în condiţii ISO 
de încărcare de bază , exprimată ca 
procent .

eliminat

Or. en

Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Amendamentul 445
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aceste valori  limită de emisie se 
aplică şi  turbinelor cu gaz care utilizează
distilaţi uşori sau intermediari drept 
combustibili lichizi .

eliminat

În cazul turbinelor cu gaz  (inclusiv 
CCGT)  , valorile limită de emisie pentru 
NOx şi CO stabilite în tabelul de la acest 
punct se aplică doar la o încărcare de 
peste 70 %. 
Valorile  limită stabilite la acest punct  nu 
se aplică turbinelor cu gaz care sunt 
utilizate în situaţii de urgenţă şi care 
funcţionează mai puţin de 500 de ore pe 
an. Operatorul acestor instalaţii ţine
evidenţe privind timpul de funcţionare 
utilizat  .

Or. en

Justificare

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into 
force (expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual 
EU abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.



AM\743553RO.doc 49/116 PE412.329v01-00

RO

Amendamentul 446
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aceste valori  limită de emisie se 
aplică şi  turbinelor cu gaz care utilizează
distilaţi uşori sau intermediari drept 
combustibili lichizi .

eliminat

În cazul turbinelor cu gaz  (inclusiv 
CCGT)  , valorile limită de emisie pentru 
NOx şi CO stabilite în tabelul de la acest 
punct se aplică doar la o încărcare de 
peste 70 %. 
Valorile  limită stabilite la acest punct  nu 
se aplică turbinelor cu gaz care sunt 
utilizate în situaţii de urgenţă şi care 
funcţionează mai puţin de 500 de ore pe 
an. Operatorul acestor instalaţii ţine
evidenţe privind timpul de funcţionare 
utilizat  .

Or. en

Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
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linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Amendamentul 447
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul turbinelor cu gaz  (inclusiv 
CCGT)  , valorile limită de emisie pentru 
NOx şi CO stabilite în tabelul de la acest 
punct se aplică doar la o încărcare de peste 
70 %. 

(4a) În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv 
CCGT) , valorile limită de emisie pentru 
NOx stabilite în tabelul de la acest punct se 
aplică doar la o încărcare de peste 70 %, la 
condiţii ISO de încărcare de bază.

Or. en

Justificare

În cazul în care se introduc valori limită de emisie pentru CO privind toţi combustibilii, CO 
va fi adăugat din nou la acest paragraf.

Amendamentul 448
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valorile  limită de emisie stabilite la acest 
punct  nu se aplică turbinelor cu gaz care 
sunt utilizate în situaţii de urgenţă şi care 
funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an.
Operatorul acestor instalaţii ţine  evidenţe 
privind timpul de funcţionare utilizat .

(4b) Valorile  limită de emisie stabilite la 
acest punct  nu se aplică cazanelor care 
ard gaz, turbinelor cu gaz sau motoarelor 
pe gaz care funcţionează mai puţin de 500 
de ore pe an. Operatorul acestor instalaţii 
ţine  evidenţe privind timpul de funcţionare 
utilizat .

Or. en
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Justificare

Câteva turbine cu gaz mai vechi sunt păstrate pentru situaţii de urgenţă sau ca unităţi de 
rezervă pentru înlocuirea celor noi în caz de pană, întreţinere sau vârf de cerere. Aceste 
unităţi pot funcţiona cel mult 500 de ore pe an, dar emisiile lor totale nu sunt semnificative. 
În acest caz nu ar trebui să fie aplicată valoarea limită de emisie.

Amendamentul 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valorile  limită stabilite la acest punct  nu 
se aplică turbinelor cu gaz care sunt 
utilizate în situaţii de urgenţă şi care 
funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an.
Operatorul acestor instalaţii ţine  evidenţe 
privind timpul de funcţionare utilizat .

Valorile  limită stabilite la acest punct  nu 
se aplică turbinelor cu gaz care sunt 
utilizate în situaţii de urgenţă şi care 
funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an
calculate la o medie mobilă de 5 ani.
Operatorul acestor instalaţii ţine  evidenţe 
privind timpul de funcţionare utilizat .

Or. en

Justificare

Centralele cu sarcină maximă funcţionează fără un program de previziuni anual în funcţie de 
cererea de energie şi posibilele avarii ale altor centrale. Astfel că ar fi mai oportună 
calcularea perioadei de funcţionare pe o medie mobilă de 5 ani. Din acelaşi motiv media 
mobilă pe o perioadă de cinci ani a fost adoptată în mod adecvat în Directiva 2001/80/CE 
pentru centrale aflate sub incidenţa derogării.

Amendamentul 450
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) În cazul unei turbine pe gaz, 
alimentată cu gaz natural şi având 
puterea termică instalată mai mică de 50 
MW, care face parte dintr-o instalaţie 
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comună cu puterea termică instalată 
totală de 50 MW sau mai mult, se aplică, 
pentru încărcarea ce depăşeşte 70%, la 
condiţii ISO de încărcare de bază, o altă 
valoare limită de emisie a NOx, de 100 
mg/m3.

Or. en

Justificare

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Amendamentul 451
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) În cazul unei turbine cu gaz sau al 
unui motor cu gaz, care are o rată 
maximă a debitului masic de NOx sub 
formă de NO2  de 20 Mg pe an nu se 
aplică cerinţele de limitare a emisiilor de 
NOx. Operatorul unei astfel de turbine cu 
gaz prezintă autorităţii competente, în 
fiecare an, până la data de 31 martie, 
informaţii obiective cu privire la 
respectarea în anul precedent a acestei 
rate a debitului masic.

Or. en
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Justificare

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Amendamentul 452
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Turbinele cu gaze pentru care s-a 
acordat o autorizaţie înainte de 
27 noiembrie 2002 şi  care nu 
funcţionează mai mult de 1 500  ore pe an 
ca  media mobilă a pe o perioadă de cinci 
ani, sunt supuse unei valori limită de 
emisie  de 150 mg NOx sub formă de 
NO2/m3.

Or. en

Justificare

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.
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Amendamentul 453
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 5 – nota 4f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4f) Turbinele cu gaz pot fi scutite de la 
respectarea valorilor limită de emisie, în 
cazul în care operatorul unei turbine cu 
gaz existente se angajează, printr-o 
declaraţie scrisă prezentată autorităţii 
competente până la 30 iunie 2016, să nu 
exploateze turbina cu gaz mai mult de 
10000 de ore de funcţionare începând cu 
1 ianuarie 2016.

Or. en

Justificare

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Amendamentul 454
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi turbă Combustibili 
lichizi

50-100 30 30 30
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100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Amendamentul

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi turbă Combustibili 
lichizi

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi sau lichizi cu o putere termică 
instalată de maxim 500 MW şi care nu funcţionează mai mult de 1 500 ore pe an ca  
valoare medie a reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie să respecte o valoare limită de 
emisie pentru pulberi de 50 mg/Nm3.
Instalaţiile de ardere care utilizează combustibili solizi, pentru care s-a acordat o 
autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002, şi care nu vor funcţiona mai mult de 20 000 ore 
în următorii opt ani, respectă o valoare limită de emisie pentru pulberi de 50 mg/Nm3.

Or. fi

Amendamentul 455
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 6
Textul propus de Comisie

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi turbă Combustibili 
lichizi

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Amendamentul

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi turbă Combustibili 
lichizi
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50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF.

Amendamentul 456
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 7 – tabel – coloana 2 – rândul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

30 10

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF. 

Amendamentul 457
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie
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nou 2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi 
Putere termică 

instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 în cazul 
arderii în pat 

fluidizat

200

> 300 150
200 în cazul arderii 

în pat fluidizat 
circulant sau 

presurizat

150 150
200 în cazul 
arderii în pat 

fluidizat

150

Amendamentul

nou 2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi 
Putere termică 

instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* în cazul arderii în pat fluidizat

** în cazul arderii în pat fluidizat circulant sau presurizat

Or. en

Justificare

În documentul BREF din 2006 privind instalaţiile de ardere mari se menţionează că valorile 
limită de emisie propuse puteau fi deja atinse în acel moment în cazul SO2. Acesta ar trebui 
să devină standardul, cel puţin în momentul intrării în vigoare a prezentei directive (aşteptată 
în 2014).
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Amendamentul 458
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

nou 2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi 
Putere termică 

instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 în cazul 
arderii în pat 

fluidizat

200

> 300 150
200 în cazul arderii 

în pat fluidizat 
circulant sau 

presurizat

150 150
200 în cazul 
arderii în pat 

fluidizat

150

Amendamentul

nou 2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi 
Putere termică 

instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 în cazul 
arderii în pat 

fluidizat

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
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îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF.

Amendamentul 459
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

nou 2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi 
Putere termică 

instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 în cazul 
arderii în pat 

fluidizat

200

> 300 150
200 în cazul arderii 

în pat fluidizat 
circulant sau 

presurizat

150 150
200 în cazul 
arderii în pat 

fluidizat

150

Amendamentul

nou 2. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi 
Putere termică 

instalată 
(MWth)

Huilă şi lignit Biomasă Turbă Combustibili 
lichizi

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* în cazul arderii în pat fluidizat
** în cazul arderii în pat fluidizat circulant sau presurizat

Or. en
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Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for 
pulverised coal combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should 
become the standard at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 
2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Amendamentul 460
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 1 – subpunctul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazurile în care valorile limită de 
emisie menţionate anterior nu pot fi 
respectate din cauza caracteristicilor 
combustibilului, instalaţiile cu o putere 
termică instalată de până la 300 MWth 
trebuie să atingă o valoare limită de 
emisie de 300 mg/Nm3 pentru dioxidul de 
sulf sau o rată de desulfurare de cel puţin 
92%. Instalaţiile cu o putere termică 
instalată de peste 300 MWth trebuie să 
atingă o rată de desulfurare de cel puţin 
96% şi o valoare limită de emisie de cel 
mult 400 mg/Nm3.
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Or. de

Justificare

Dacă valorile limită nu pot fi respectate în cazul unui conţinut ridicat de sulf natural în 
combustibil, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare trebuie să fie posibil un grad ridicat de 
desulfurare. Textul corespunde în mare măsură cu dispoziţiile în vigoare din Directiva 
2001/80/CE, însă cu înăsprirea corespunzătoare a unor cerinţe. Dispoziţia are o importanţă 
scăzută pentru emisiile de SO2 la nivel de Comunitate, dar are o semnificaţie economică 
ridicată pentru regiunile afectate.

Amendamentul 461
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
400 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 în cazul arderii de lignit 
pulverizat

150 100

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit* Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* în cazul arderii de huilă pulverizată: valori limită de emisie de 90 mg/Nm3 în cazul 
instalaţiilor cu o putere termică instalată de până la 300 MWth inclusiv

Or. en
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Justificare

În documentul BREF din 2006 privind instalaţiile de ardere mari se menţionează că valorile 
limită de emisie propuse puteau fi deja atinse în acel moment în cazul NOx. Acesta ar trebui 
să devină standardul, cel târziu în momentul intrării în vigoare a prezentei directive 
(aşteptată în 2014).

Amendamentul 462
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
400 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 în cazul arderii de lignit 
pulverizat

150 100

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
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Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF.

Amendamentul 463
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
400 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 în cazul arderii de lignit 
pulverizat

150 100

Amendamentul

4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi şi lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit* Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* în cazul arderii de huilă pulverizată: valori limită de emisie de 90 mg/Nm3 în cazul 
instalaţiilor cu o putere termică instalată de până la 300 MWth inclusiv

Or. en

Justificare

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of 
total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% 
of the key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 
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tonnes). National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF 
dating back to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for 
SO2, what could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this 
Directive enters into force (hopefully not later than 2014). Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large 
combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied 
in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the 
emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been 
evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 
20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated 
between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the massive annual 
profits of the operators of large combustion plants and the wider damages linked to 
aggravation of climate change and damages to environment and health. 243.657 life years 
could have been gained if the 200 highest emitters would have applied BAT (CAFE 
Evaluation).

Amendamentul 464
Christian Ehler

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 4 – tabel

Textul propus de Comisie

  4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
400 în cazul arderii de lignit 

pulverizat

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 în cazul arderii de lignit 
pulverizat

150 100

Amendamentul

  4. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi

Putere termică 
instalată (MWth)

Huilă şi lignit Biomasă şi 
turbă

Combustibili 
lichizi

50-100 300
450 în cazul arderii de lignit

300 450

100-300 200 250 200
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400 în cazul arderii de lignit
> 300 150

200 în cazul arderii de lignit
200 150

Or. de

Justificare

Valorile limită de emisie diferite nu ar trebui restrânse doar la arderile de lignit pulverizat. 
Valorile limită de emisie propuse de Comisie nu pot fi atinse cu un efort economic rezonabil 
în instalaţiile existente care folosesc lignit.

Amendamentul 465
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 5 – tabel

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 50(2) 100
Motoare pe gaz 75 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx

Cazane care ard gaz, cu o putere 
termică instalată de cel mult 300 MW

150(6)

Cazane care ard gaz, cu o putere 
termică instalată mai mare de 300 
MW

100(6)

Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Motoare pe gaz 200(6)

Or. en
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Justificare

Modificările sunt identice celor din anexa V partea I: diferenţierea cerinţelor pentru cazanele 
cu gaz în funcţie de mărimea acestora este conformă cu Directiva privind instalaţiile de 
ardere mari şi ar trebui să fie păstrată. În ceea ce priveşte valorile limită de emisie pentru 
CO, diferitele feluri de combustibil nu sunt tratate la fel, deoarece până în prezent limitarea 
emisiilor de CO a vizat numai combustibilii gazoşi. Prin urmare, ar fi oportună eliminarea 
totală a valorilor limită pentru emisiile de CO.

Amendamentul 466
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 5 – tabel

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 50(2) 100
Motoare pe gaz 75 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 50 30
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 20(2) 5

30 în cazul în care se foloseşte 
ardere suplimentară (generator 

de abur cu recuperare de 
căldură)

Motoare pe gaz 20 30

Or. en

Justificare

În documentul BREF din 2006 privind instalaţiile de ardere mari se menţionează că valorile 
limită de emisie propuse puteau fi deja atinse în acel moment în cazul NOx. Acesta ar trebui 
să devină standardul, cel puţin în momentul intrării în vigoare a prezentei directive (aşteptată 
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în 2014).

Amendamentul 467
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 5 – tabel

Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 50(2) 100
Motoare pe gaz 75 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 50 30
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 20(2) 50
Motoare pe gaz 20 30

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF. 

Amendamentul 468
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 5 – tabel
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Textul propus de Comisie

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 100 100
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 50(2) 100
Motoare pe gaz 75 100

Amendamentul

5. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx şi CO în cazul instalaţiilor de ardere care 
utilizează gaze

NOx CO
Cazane care ard gaz 50 30
Turbine cu gaz (inclusiv CCGT)(1) 20(2) 5

30 în cazul în care se foloseşte 
ardere suplimentară (generator 

de abur cu recuperare de 
căldură)

Motoare pe gaz 20 30

Or. en

Justificare

 LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 
90% of total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 
2004, 75% of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW 
(representing 1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year 
which places them at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 
2006 (p.481 and 482) states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What 
could be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive 
enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT 
ELV would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! 
This equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement 
costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU 
health benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without 
ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted 
against the massive annual profits of the operators of large combustion plants and the 
wider damages linked to aggravation of climate change and damages to environment and 
health. The CAFE evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have 
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been avoided (243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied 
BAT.

Amendamentul 469
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 5 – nota 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valorile limitelor de emisie pentru 
NOx şi pentru CO stabilite la acest punct 
se aplică şi turbinelor cu gaz care 
utilizează distilaţi uşori sau intermediari 
drept combustibili lichizi.

(1) Gazul natural este metan prezent în 
stare naturală, cu un conţinut de materie 
inertă şi alţi compuşi de cel mult 20 % (în 
funcţie de volum).

Or. en

Justificare

La fel ca în partea 1, definiţia gazului natural trebuie menţionată la nota 1. Textul Comisiei 
trebuie transferat la nota 4 (fapt realizat în amendamentul 7).

Amendamentul 470
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 5 – nota 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- 2) 75 mg/Nm3 în următoarele cazuri, 
eficienţa turbinei cu gaz fiind determinată 
la condiţii ISO de încărcare de bază:
(i) turbine cu gaz, utilizate în sisteme 
combinate de producere a energiei 
termice şi electrice, cu o eficienţă totală 
mai mare de 75%;
(ii) turbine cu gaz, utilizate în instalaţii cu 
ciclu combinat cu o eficienţă electrică 
totală medie anuală mai mare de 55%;
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(iii) turbine cu gaz pentru acţionare 
mecanică.

(2) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic 
care au o eficienţă mai mare de 35 % –
determinată în condiţii ISO de încărcare de 
bază –, valoarea limită de emisie pentru 
NOx este de 50xη/35, unde η este eficienţa 
turbinei cu gaz în condiţii ISO de încărcare 
de bază, exprimată ca procent.

(2) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic 
care au o eficienţă mai mare de 35 % –
determinată în condiţii ISO de încărcare de 
bază –, valoarea limită de emisie pentru 
NOx este de 50xη/35, unde η este eficienţa 
turbinei cu gaz în condiţii ISO de încărcare 
de bază, exprimată ca procent.

(2a) Valorile limită de emisie pentru NOx 
şi pentru CO stabilite la acest punct se 
aplică şi turbinelor cu gaz care utilizează 
distilaţi uşori sau intermediari drept 
combustibili lichizi.

În cazul turbinelor cu gaz  (inclusiv 
CCGT)  , valorile limită de emisie pentru 
NOx şi CO stabilite în tabelul de la acest 
punct se aplică doar la o încărcare de peste 
70 %.

(2b) În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv 
CCGT) , valorile limită de emisie stabilite 
în tabelul de la acest punct se aplică doar la 
o încărcare de peste 70 %, la condiţii ISO 
de încărcare de bază.

Valorile  limită de emisie stabilite la acest 
punct  nu se aplică turbinelor cu gaz care 
sunt utilizate în situaţii de urgenţă şi care 
funcţionează mai puţin de 500 de ore pe an. 
Operatorul acestor instalaţii ţine evidenţe
privind timpul de funcţionare utilizat  .

(2c) Valorile  limită de emisie stabilite la 
acest punct  nu se aplică cazanelor care 
ard gaz, turbinelor cu gaz sau motoarelor 
pe gaz care funcţionează mai puţin de 500 
de ore pe an. Operatorul acestor instalaţii 
ţine evidenţa privind timpul de funcţionare 
utilizat .

(2d) În cazul unei turbine unice pe gaz, 
alimentată cu gaz natural şi având 
puterea termică instalată mai mică de 50 
MW, care face parte dintr-o instalaţie 
comună cu puterea termică instalată de 
50 MW sau mai mult, se aplică, pentru 
încărcarea ce depăşeşte 70%, la condiţii 
ISO de încărcare de bază, o altă valoare 
limită de emisie a NOx, de 100 mg/m3.
(2e) În cazul unei turbine unice pe gaz, 
care are o rată maximă a debitului masic 
de 20 Mg NOx sub formă de NO2  pe an 
nu se aplică cerinţele de limitare a 
emisiilor de NOx. Operatorul unei astfel 
de turbine unice pe gaz prezintă 
autorităţii competente, în fiecare an, până 
la data de 31 martie, informaţii obiective 
cu privire la respectarea în anul precedent 
a acestei rate a debitului masic.
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Justificare

Nota 2a (nouă) conţine acelaşi text ca şi în partea 1.

Textul Comisiei de la nota 1 ar trebui transferat la nota 4. În rest se foloseşte acelaşi text ca 
şi în partea 1.

Amendamentul 471
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 6 – tabel

Textul propus de Comisie

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi
Putere termică instalată (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 pentru biomasă şi turbă

Amendamentul

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi
Putere termică instalată (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF.
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Amendamentul 472
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 6 – tabel

Textul propus de Comisie

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi
Putere termică instalată (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 pentru biomasă şi turbă

Amendamentul

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi în cazul cazanelor care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi
Putere termică instalată (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Justificare

În documentul BREF din 2006 privind instalaţiile de ardere de dimensiuni mari se 
menţionează (p.271 şi p.336) că un nivel general al valorilor limită de emisie de 5 mg/Nm3

pentru praf poate fi obţinut indiferent de combustibilul folosit. Ceea ce se putea deja realiza 
în 2006 ar trebui să devină nivelul standard, cel târziu în momentul intrării în vigoare a 
prezentei directive (sperăm că nu mai târziu de 2014). Prin urmare, valorile limită de emisie 
trebuie reduse la 10 mg/Nm3 pentru toate instalaţiile şi toate tipurile de combustibil, valori ce 
constituie nivelul mediu al BAT şi care vor duce la evitarea denaturărilor determinate de 
tipul de combustibil folosit.
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Amendamentul 473
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2 – punctul 7 – tabel – coloana 2 – rândul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

30 10

Or. en

Justificare

Reducerea emisiilor industriale este importantă mai ales în cazul poluării atmosferice. 
Directiva IPPC reprezintă o măsură europeană importantă ce permite statelor membre să-şi 
îndeplinească obiectivele privind emisiile până în 2020. Valorile limită privind emisiile în 
cazul instalaţiilor de ardere de dimensiuni mari trebuie, prin urmare, armonizate mai mult cu 
cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum se menţionează în documentul BREF.

Amendamentul 474
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 3 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concentraţia de CO din gazele reziduale de 
la instalaţiile de ardere care utilizează 
combustibili gazoşi cu o putere termică 
instalată de cel puţin 100 MW este supusă 
unor măsurători continue.

Concentraţia de CO din gazele reziduale de 
la fiecare instalaţie de ardere cu o putere 
termică instalată de cel puţin 100 MW este 
supusă unor măsurători continue.

Or. en

Justificare

Toate instalaţiile de ardere produc emisii de CO, iar măsurătoarea continuă a CO nu este 
costisitoare; prin urmare, aceasta ar trebui impusă tuturor instalaţiilor de ardere, indiferent 
de tipul de combustibil folosit.
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Amendamentul 475
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 4 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care se efectuează măsurători 
continue, se consideră că valorile limită de 
emisie stabilite în părţile 1 şi 2 sunt 
respectate dacă în urma evaluării 
rezultatelor se arată că, pentru orele de 
exploatare de pe parcursul unui an 
calendaristic, au fost îndeplinite toate 
condiţiile următoare:

1. În cazul în care se efectuează măsurători 
continue, se consideră că valorile limită de 
emisie stabilite în părţile 1 şi 2 sunt 
respectate dacă în urma evaluării 
rezultatelor se arată că, pentru orele de 
exploatare de pe parcursul unui an 
calendaristic, au fost îndeplinite toate 
condiţiile următoare:

(a) niciuna dintre valorile medii lunare
validate nu depăşeşte valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2;

(a) niciuna dintre valorile medii zilnice
validate nu depăşeşte valorile relevante 
stabilite în părţile 1 şi 2, şi

(b) niciuna dintre valorile medii zilnice 
validate nu depăşeşte 110 % din valorile 
limită de emisie relevante stabilite în 
părţile 1 şi 2;
(c) în cazul instalaţiilor de ardere 
compuse doar din cazane care utilizează 
cărbune cu o putere termică instalată de 
sub 50 MW, niciuna dintre valorile medii 
zilnice validate nu depăşeşte 150 % din 
valorile limită de emisie relevante stabilite 
în părţile 1 şi 2;
(d) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depăşesc 
200 % din valorile limită de emisie
relevante stabilite în părţile 1 şi 2.

(b) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depăşesc 
200 % din valorile relevante stabilite în 
părţile 1 şi 2.

Or. en

Justificare

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
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average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Amendamentul 476
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 4 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care se efectuează măsurători 
continue, se consideră că valorile limită de 
emisie stabilite în părţile 1 şi 2 sunt 
respectate dacă în urma evaluării 
rezultatelor se arată că, pentru orele de 
exploatare de pe parcursul unui an 
calendaristic, au fost îndeplinite toate 
condiţiile următoare:

1. În cazul în care se efectuează măsurători 
continue, se consideră că valorile limită de 
emisie stabilite în părţile 1 şi 2 sunt 
respectate dacă în urma evaluării 
rezultatelor se arată că, pentru orele de 
exploatare de pe parcursul unui an 
calendaristic, au fost îndeplinite toate 
condiţiile următoare:

(a) niciuna dintre valorile medii lunare
validate nu depăşeşte valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părţile 1 şi 2;

(a) niciuna dintre valorile medii zilnice
validate nu depăşeşte valorile relevante 
stabilite în părţile 1 şi 2, şi

(b) niciuna dintre valorile medii zilnice 
validate nu depăşeşte 110 % din valorile 
limită de emisie relevante stabilite în 
părţile 1 şi 2;
(c) în cazul instalaţiilor de ardere 
compuse doar din cazane care utilizează 
cărbune cu o putere termică instalată de 
sub 50 MW, niciuna dintre valorile medii 
zilnice validate nu depăşeşte 150 % din 
valorile limită de emisie relevante stabilite 
în părţile 1 şi 2;
(d) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depăşesc 
200 % din valorile limită de emisie
relevante stabilite în părţile 1 şi 2.

(d) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depăşesc 
200 % din valorile relevante stabilite în 
părţile 1 şi 2.

Or. en

Justificare

Regimuri de conformitate care nu ar trebui să permită depăşirea mediei zilnice a valorilor 
limită de emisie, în special dat fiind faptul că această dispoziţie trebuie citită împreună cu 
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partea 3 punctul 9 (interval de încredere de 95% pentru emisiile măsurate, fiind permisă 
depăşirea). Valorile măsurate în cazul insuficienţei unor feluri de combustibil, al funcţionării 
defectuoase sau al defectării echipamentului de împrăştiere, în timpul pornirii sau opririi 
sunt ignorate, valorile medii validate fiind determinate prin introducerea unui interval de 
încredere ce permite depăşirea valorilor limită de emisie cu până la 30%.

Amendamentul 477
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 2 – tabel

Textul propus de Comisie

Factor de echivalenţă toxică

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodioxină (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodioxină (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodioxină (HpCDD) 0,01

Octaclorodibenzodioxină (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01



AM\743553RO.doc 77/116 PE412.329v01-00

RO

Octaclorodibenzofuran (OCDF) 0,001

Amendamentul

Factor de echivalenţă toxică

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodioxină (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodioxină (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodioxină (HpCDD) 0,01

Octaclorodibenzodioxină (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

Octaclorodibenzofuran (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 - Triclorobifenil (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’ - Triclorobifenil (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Pentaclorobifenil (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ - Hexaclorobifenil (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ - Pentaclorobifenil (PCB105) 0,0001



PE412.329v01-00 78/116 AM\743553RO.doc

RO

2,3,4,4’,5 - Pentaclorobifenil (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 - Pentaclorobifenil (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 - Pentaclorobifenil (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’- Hexaclorobifenil (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ - Hexaclorobifenil (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- Hexaclorobifenil (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ - Heptaclorobifenil (PCB189) 0,0001

Or. it

Justificare

Diferenţele dintre factorii de echivalenţă toxică stabiliţi de NATO (UE) şi OMS pentru 
PCDD/F (pentru oameni şi mamifere) se referă la PentaCDD şi octafurani. Trecerea la 
factorii OMS ar însemna că ar exista un „limbaj comun” cu restul lumii în ceea ce priveşte 
concentraţia de dioxină, dar acest lucru ar implica mai ales includerea PCB cu o toxicitate 
similară cu cea a PCDD/F („de tipul dioxinelor”) în calculul concentraţiei.

Amendamentul 478
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.1 – tabel – coloana 2 – rândul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 0,5

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja.
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Amendamentul 479
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.1 – tabel – rândul 6

Textul propus de Comisie

Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2
pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor existente a căror 
capacitate nominală este mai mare de şase tone pe oră sau pentru 
noile instalaţii de incinerare a deşeurilor  

200

Amendamentul

Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2
pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor a căror capacitate 
nominală este mai mare de şase tone pe oră 

100

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja. Pentru instalaţiile noi şi cele existente ar trebui să se 
aplice aceleaşi valori limită. A se vedea alte amendamente privind monoxidul de azot (NO) şi 
dioxidul de azot (NO2).

Amendamentul 480
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.1 – tabel – rândul 7

Textul propus de Comisie

Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2
pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor existente a căror 
capacitate nominală este mai mică sau egală cu şase tone pe oră 

400

Amendamentul

Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2
pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor a căror capacitate
nominală este mai mare decât 2 tone pe oră şi mai mică sau egală 

150
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cu şase tone pe oră 

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja. Pentru instalaţiile noi şi cele existente ar trebui să se 
aplice aceleaşi valori limită. A se vedea alte amendamente privind monoxidul de azot (NO) şi 
dioxidul de azot (NO2). 

Amendamentul 481
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.1 – tabel – rândul 7a (nou)

Amendamentul

Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2
pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor a căror capacitate 
nominală este mai mică sau egală cu două tone pe oră 

200

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja. Pentru instalaţiile noi şi cele existente ar trebui să se 
aplice aceleaşi valori limită. A se vedea alte amendamente privind monoxidul de azot (NO) şi 
dioxidul de azot (NO2).

Amendamentul 482
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.1 – tabel – rândul 7b (nou)

Amendamentul

Mercur (Hg) 0,05

Or. de



AM\743553RO.doc 81/116 PE412.329v01-00

RO

Justificare

Valoarea limită corespunde stadiului actual al tehnicii şi se poate demonstra că această 
valoare este respectată deja.

Amendamentul 483
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – coloana 2 – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

30 20

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja.

Amendamentul 484
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – coloana 2 – rândul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

60 20

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja.



PE412.329v01-00 82/116 AM\743553RO.doc

RO

Amendamentul 485
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – coloana 2 – rândul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

60 20

Or. it

Justificare

Reducerea valorii limită pentru acidul clorhidric (100% din valorile pentru o jumătate de 
oră) ţine seama de emisiile specifice care rezultă în prezent în instalaţiile de incinerare şi 
raportul nejustificat, în cazul acestei substanţe poluante, între valorile pentru 100% şi 97%. 
Nu există motive tehnice pentru a permite vârfuri de emisie de şase ori mai mari decât 
valorile medii zilnice.

Amendamentul 486
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – coloana 2 – rândul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

200 100

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja.

Amendamentul 487
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – rândul 4
Textul propus de Comisie
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Acid fluorhidric (HF) 4 2

Amendamentul

Acid fluorhidric (HF) 1,4 0,7

Or. de

Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja.

Amendamentul 488
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – rândul 7 
Textul propus de Comisie

Monoxid de azot (NO) şi 
dioxid de azot (NO2) 
exprimate ca NO2 pentru 
instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor existente a căror 
capacitate nominală este mai 
mare de şase tone pe oră sau 
pentru noile instalaţii de 
incinerare a deşeurilor 

400 200

Amendamentul

Monoxid de azot (NO) şi 
dioxid de azot (NO2) 
exprimate ca NO2 pentru 
instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor a căror capacitate 
nominală este mai mare de 
şase tone pe oră 

200 100

Or. de
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Justificare

Valoarea limită trebuie adaptată în funcţie de stadiul actual al tehnicii şi se poate demonstra 
că această valoare este respectată deja. Pentru instalaţiile noi şi cele existente ar trebui să se 
aplice aceleaşi valori limită. Singura distincţie care ar trebui să se facă priveşte capacitatea 
nominală. A se vedea alte amendamente privind monoxidul de azot (NO) şi dioxidul de azot 
(NO2).

Amendamentul 489
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – rândul 7a (nou)

Amendamentul

Mercur (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Justificare

Valoarea limită corespunde stadiului actual al tehnicii şi se poate demonstra că această 
valoare este respectată deja.

Amendamentul 490
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – rândul 7b (nou)

Amendamentul

Monoxid de azot (NO) şi 
dioxid de azot (NO2) 
exprimate ca NO2 pentru 
instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor a căror capacitate 
nominală este mai mare decât 
2 tone pe oră şi mai mică 
decât şase tone pe oră 

400 200

Or. de
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Justificare

Valoarea limită corespunde stadiului actual al tehnicii şi se poate demonstra că această 
valoare este respectată deja. Pentru instalaţiile noi şi cele existente ar trebui să se aplice 
aceleaşi valori limită. Singura distincţie care ar trebui să se facă priveşte capacitatea 
nominală. A se vedea alte amendamente privind monoxidul de azot (NO) şi dioxidul de azot 
(NO2).

Amendamentul 491
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.2 – tabel – rândul 7c (nou)

Amendamentul

Monoxid de azot (NO) şi 
dioxid de azot (NO2) 
exprimate ca NO2 pentru 
instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor a căror capacitate 
nominală este mai mică sau 
egală cu două tone pe oră 

600 300

Or. de

Justificare

Valoarea limită corespunde stadiului actual al tehnicii şi se poate demonstra că această 
valoare este respectată deja. Pentru instalaţiile noi şi cele existente ar trebui să se aplice 
aceleaşi valori limită. Singura distincţie care ar trebui să se facă priveşte capacitatea 
nominală. A se vedea alte amendamente privind monoxidul de azot (NO) şi dioxidul de azot 
(NO2).

Amendamentul 492
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 3 – punctul 1.5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5a Valoarea limită medie de emisie (în 
mg/Nm3) pentru amoniac, dacă pentru 



PE412.329v01-00 86/116 AM\743553RO.doc

RO

denitrificare se foloseşte amoniac sau 
substanţe similare, perioada de 
eşantionare fiind de minimum treizeci de 
minute şi maximum opt ore
Amoniac (NH3) 5

Or. de

Justificare

Valoarea limită corespunde stadiului actual al tehnicii şi se poate demonstra că această 
valoare este respectată deja.

Amendamentul 493
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Valorile limită de emisie stabilite la 
punctele 2.2 şi 2.3 se aplică drept medii 
zilnice pentru pulberi totale, HCl, HF, 
NOx, SO2 şi COT (pentru măsurători 
continue), ca valori medii pe o perioadă de 
eşantionare de minimum treizeci de minute 
şi maximum opt ore pentru metale grele şi 
ca valori medii pe o perioadă de 
eşantionare de minimum şase ore şi 
maximum opt ore pentru dioxine şi furani.

2.1 Valorile limită de emisie stabilite la 
punctele 2.2 şi 2.3 se aplică drept medii 
zilnice pentru pulberi totale, HCl, HF,
NOx, SO2, Hg şi COT (pentru măsurători 
continue), ca valori medii pe o perioadă de 
eşantionare de minimum treizeci de minute 
şi maximum opt ore pentru metale grele şi 
ca valori medii pe o perioadă de 
eşantionare de minimum şase ore şi 
maximum opt ore pentru dioxine şi furani.

Or. de

Justificare

În conformitate cu directiva privind incinerarea deşeurilor (2000/76/CE), care este înlocuită 
prin prezenta propunere de directivă, pentru metalele grele trebuie efectuate măsurători 
continue de îndată ce sunt disponibile procedee de măsurare adecvate. Acesta este cazul 
mercurului.
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Amendamentul 494
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 2.2 – tabel – coloana 2 – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

30 20

Or. de

Justificare

Valoarea limită corespunde stadiului actual al tehnicii şi se poate demonstra că această 
valoare este respectată deja.

Amendamentul 495
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 2.2 – tabel – coloana 2 – rândul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

500 200

Or. en

Justificare

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German
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Amendamentul 496
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 2.3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte, prin procedura de 
comitologie, o metodă armonizată în 
conformitate cu care autoritatea 
competentă va cere instalaţiei de 
coincinerare să demonstreze că COT şi 
SO2 emise nu provin din incinerarea 
deşeurilor.

Or. en

Justificare

Trebuie stabilită o metodologie pe baza căreia se poate demonstra că, în cazul unui cuptor 
pentru producerea de ciment, SO2 / COT emise nu provin din deşeuri, astfel încât acesta să 
poată beneficia de scutire. Această metodologie ar trebui armonizată la nivelul UE pentru a 
asigura aplicarea comună atât de autorităţile locale din toate statele membre, cât şi în 
privinţa fiecărui cuptor de producere a cimentului pe bază de coincinerare. 

Amendamentul 497
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 2.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3a În cazul în care pentru reducerea 
emisiilor de NOx se foloseşte amoniac sau 
substanţe similare, autoritatea care emite 
autorizaţiile stabileşte o valoare limită 
pentru emisiile de amoniac produse de 
denitrificare.

Or. de
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Justificare

Autoritatea trebuie să stabilească o valoare limită corespunzătoare pentru a reduce emisiile 
de amoniac, în vederea protejării mediului.

Amendamentul 498
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Cprocedeu exprimată ca  medii zilnice 
(mg/Nm3)  valabile până la 31 decembrie 
2015 

3.1. Cprocedeu exprimată ca  medii zilnice 
(mg/Nm3)  valabile până la 31 decembrie 
2013

Or. en

Justificare

Avantajele legate de mediu şi de sănătate trebuie să se materializeze cât mai curând, şi prin 
urmare data intrării în vigoare a valorii limită de emisie realizabilă în cazul coincinerării 
deşeurilor în instalaţiile de ardere trebuie devansată cu doi ani.

Amendamentul 499
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1. Cprocedeu exprimată ca  medii zilnice 
(mg/Nm3) valabile până la 31 decembrie 
2015

Cprocedeu exprimată ca  medii zilnice 
(mg/Nm3)

 Pentru determinarea puterii termice 
instalate a instalaţiilor de ardere, se aplică 
normele privind cumularea definite la 
articolul 32.

Valorile Cprocedeu exprimate ca medii 
zilnice (mg/Nm³) sunt stabilite în rândul 
valorilor limită de emisie stabilite în 
anexa V partea 2.

Valorile medii pentru o jumătate de oră 
sunt necesare doar pentru a se calcula 
mediile zilnice.
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Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu 
excepţia biomasei, (conţinutul de O2 de 6 
%):

Tabelele de eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care se coincinerează deşeuri, se aplică regula amestecurilor (anexa VI partea 4 
punctul 1), care reprezintă o medie măsurată a emisiilor provenite de la deşeuri şi de la 
combustibil. Din motive de consecvenţă, claritate şi logică, valorile Cprocedeu utilizate pentru 
emisiile provenite în urma unei funcţionări normale a instalaţiilor de ardere mari ar trebui să 
fie identice cu valorile limită de emisie stabilite în anexa V pentru instalaţiile de ardere mari. 
Acest amendament rectifică o omitere din varianta reformată şi evită dublarea multor 
dispoziţii.

Amendamentul 500
Christian Ehler

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3.1 – tabelul 1

Textul propus de Comisie

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu excepţia biomasei (conţinutul de O2 de 6 %):

Substanţe 
poluante

< 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Pulberi 50 50 30 30

Amendamentul

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu excepţia biomasei (conţinutul de O2 de 6 %):

Substanţe 
poluante

< 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2
caz general

- 850 200 200
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SO2 la 
utilizarea 

unor 
combustibili 
autohtoni cu 
un conţinut 
ridicat de  

sulf

- 850 400 sau rată de 
desulfurare ≥ 92 %

400 sau rată de 
desulfurare ≥ 

95 %

NOx - 400 200
300 în cazul arderii de 

lignit

200

Pulberi 50 50 30 30

Or. de

Justificare

Amendamentul corespunde în mare măsură cu dispoziţiile în vigoare din Directiva 
2000/76/CE aplicabile în cazul unui conţinut mai ridicat de sulf natural în combustibil. Ratele 
de desulfurare minime propuse sunt aproape la limita posibilităţilor tehnice. La arderile de 
lignit, valoarea limită de emisie pentru NOx poate fi atinsă în instalaţii cu o capacitate de 
100-300 MWth cu un efort economic rezonabil.

Amendamentul 501
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punct eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care se coincinerează deşeuri, se aplică regula amestecurilor (anexa VI partea 4 
punctul 1), care reprezintă o medie măsurată a emisiilor provenite de la deşeuri şi de la 
combustibil. Din motive de consecvenţă, claritate şi logică, valorile Cprocedeu utilizate pentru 
emisiile provenite în urma unei funcţionări normale a instalaţiilor de ardere mari ar trebui să 
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fie identice cu valorile limită de emisie stabilite în anexa V pentru instalaţiile de ardere mari. 
Acest amendament rectifică o omitere din varianta reformată şi evită dublarea multor 
dispoziţii.

Amendamentul 502
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2 Cprocedeu exprimată ca medii zilnice 
(mg/Nm3) valabile cu începere de la 1 
ianuarie 2016

3.2 Cprocedeu exprimată ca medii zilnice 
(mg/Nm3) valabile cu începere de la 1 
ianuarie 2014

Or. en

Justificare

Avantajele legate de mediu şi de sănătate trebuie să se materializeze cât mai curând, şi prin 
urmare data intrării în vigoare a valorii limită de emisie realizabilă în cazul coincinerării 
deşeurilor în instalaţiile de ardere trebuie devansată cu doi ani.

Amendamentul 503
Christian Ehler

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3.2.1 – tabelul 1

Textul propus de Comisie

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu excepţia biomasei (conţinutul de O2 de 6 %):

Substanţa 
poluantă

< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

pentru turbă: 
300

200 200

NOx - 300
pentru lignit 

pulverizat: 400

200 200
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Pulberi 50 30 25
pentru turbă: 20

20

Amendamentul

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu excepţia biomasei (conţinutul de O2 de 6 %):

Substanţa 
poluantă

< 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2
caz general

- 400
pentru turbă: 300

200 200

SO2 la 
utilizarea 

unor 
combustibili 
autohtoni cu 
un conţinut 
ridicat de  

sulf

- 400
(pentru turbă: 

300)

400 sau rată de 
desulfurare ≥ 92 %

400 şi rată de 
desulfurare ≥ 

96 %

NOx - 300
pentru lignit 

pulverizat: 400

200
300 în cazul arderii de 

lignit

200

Pulberi 50 30 25

pentru turbă: 20

20

Substanţa 
poluantă

< 50 
MWth

50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

Or. de

Justificare

Valorile limită de emisie pentru SO2 nu pot fi atinse cu un efort economic rezonabil în 
instalaţiile existente care folosesc combustibili cu un conţinut ridicat de sulf. Ratele de 
desulfurare sunt aproape la limita posibilităţilor tehnice. În cazul NOx, valoarea limită de 
emisie propusă de Comisie nu poate fi atinsă cu un efort economic rezonabil în instalaţiile cu 
o putere termică instalată de 100-300 MWth.
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Amendamentul 504
Christian Ehler

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3.2.2 – tabelul 1

Textul propus de Comisie

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu excepţia biomasei (conţinutul de O2 de 6 %):

Substanţa 
poluantă

< 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

pentru turbă: 
300

200

pentru turbă: 300, 
exceptând cazul 

arderii în pat 
fluidizat: 250

150

pentru arderea în pat 
fluidizat circulant sau 
presurizat sau, în cazul 
arderii de turbă, pentru 

toate tipurile de ardere în 
pat fluidizat: 200

NOx - 300

pentru turbă: 
250

200 150

pentru arderea de lignit 
pulverizat: 200

Pulberi 50 20 20 10

pentru turbă: 20

Amendamentul

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu excepţia biomasei (conţinutul de O2 de 6 %):

Substanţa 
poluantă

< 50 MWth 50-100 
MWth

100-300 MWth > 300 MWth

SO2

caz general

- 400

pentru turbă: 
300

200

pentru turbă: 300, 
exceptând cazul arderii în 

pat fluidizat: 250

150

pentru arderea în pat 
fluidizat circulant sau 
presurizat sau, în cazul 
arderii de turbă, pentru 

toate tipurile de ardere în 
pat fluidizat: 200

SO2 la 
utilizarea 

unor 

- 400 (pentru 
turbă: 300)

300 sau rată de 
desulfurare ≥ 92%

400 şi rată de desulfurare 
≥ 96%
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combustibili 
autohtoni cu 
un conţinut 
ridicat de  

sulf

NOx - 300

pentru turbă: 
250

200

pentru arderea de lignit: 
300

150

pentru arderea de lignit: 
200

Pulberi 50 20 20 10

pentru turbă: 20

Or. de

Justificare

Amendamentul corespunde în mare măsură cu dispoziţiile în vigoare din Directiva 
2000/76/CE aplicabile în cazul unui conţinut mai ridicat de sulf natural în combustibil. Ratele 
de desulfurare minime propuse sunt aproape la limita posibilităţilor tehnice. Valorile limită 
de emisie pentru NOx propuse de Comisie nu vor putea fi atinse cu un efort economic 
rezonabil nici în instalaţiile noi > 100 MWth care folosesc lignit.

Amendamentul 505
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 4 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dispoziţii speciale pentru cuptoarele 
metalurgice care coincinerează deşeuri
3a.1 Cerinţele privind aplicarea regulii 
amestecurilor (anexa VI partea 4 punctul 
1) în cazul cuptoarelor metalurgice se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 69 alineatul (2).

Or. de
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Justificare

Deşeurile sunt arse în cantităţi relativ mari în cuptoare metalurgice, adică în instalaţii de 
coincinerare care nu sunt menţionate în această anexă. Totuşi, pentru procesele de ardere 
metalurgice este necesară formularea unor dispoziţii speciale.

Actuala directivă privind incinerarea, care urmează să fie înlocuită de directiva privind 
emisiile industriale, prevede de asemenea modificarea anexei de către Comisie în cazul în 
care cantităţi relativ mari de deşeuri sunt transferate către alte tipuri de instalaţii de 
coincinerare care nu sunt menţionate în anexă.

Amendamentul 506
Karin Scheele

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurarea continuă a următoarelor 
substanţe: NOx, cu condiţia să fie stabilite 
valori limită de emisie, CO, pulberi totale, 
carbon organic total (COT), HCl, HF şi
SO2;

(a) măsurarea continuă a următoarelor 
substanţe: NOx, cu condiţia să fie stabilite 
valori limită de emisie, CO, pulberi totale, 
carbon organic total (COT), HCl, HF, SO2
şi Hg;

Or. de

Justificare

În conformitate cu actuala directivă privind incinerarea, pentru metalele grele se vor efectua 
măsurători continue de îndată ce sunt disponibile procedee de măsurare adecvate.  Acesta 
este şi cazul mercurului (Hg).

Amendamentul 507
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
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instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
sau  nicio măsurătoare  în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi în niciun caz mai mari decât valorile 
limită de emisie stabilite.

instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
în cazul în care operatorul poate dovedi că 
emisiile de substanţe poluante menţionate 
mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valorile limită de emisie stabilite.

Or. en

Justificare

O astfel de dispoziţie ar fi în detrimentul arderii (incinerării) de deşeuri în calitate de 
combustibil, deoarece instalaţiile în cauză nu sunt în măsură, în nici un caz, să 
„demonstreze” că emisiile lor nu vor depăşi valorile limită de emisie stabilite, chiar dacă 
acest lucru se dovedeşte a fi de fapt adevărat, în timp ce instalaţiile care ard alte feluri de 
combustibil decât deşeuri ar putea fi în măsură să demonstreze acest lucru. Prin urmare, are 
loc o discriminare în detrimentul instalaţiilor care ard deşeuri.

Amendamentul 508
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c)
sau  nicio măsurătoare  în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi în niciun caz mai mari decât valorile 
limită de emisie stabilite.

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
în cazul în care operatorul poate dovedi că 
emisiile de substanţe poluante menţionate 
mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valorile limită de emisie stabilite.

Or. fr
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Justificare

Gazele menţionate la punctul 2.5 nu pot fi excluse complet de la cerinţa de măsurare. Este 
imposibil să se garanteze că limitele stabilite vor fi respectate mereu şi, în acest caz, ar trebui 
să se permită cel puţin efectuarea unor măsurători periodice. În ceea ce priveşte NOx, aceştia 
trebuie măsuraţi continuu, deoarece reprezintă un pericol pentru calitatea aerului şi 
sănătate.

Amendamentul 509
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
sau  nicio măsurătoare  în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi în niciun caz mai mari decât valorile 
limită de emisie stabilite.

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
în cazul în care operatorul poate dovedi că 
emisiile de substanţe poluante menţionate 
mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valorile limită de emisie stabilite.

Or. en

Justificare

Fără monitorizare este imposibil să se garanteze că deşeurile arse nu vor duce la un nivel de 
emisii de HCl, HF, SO2 sau NOx mai mare decât valorile limită de emisie, dată fiind natura 
eterogenă a deşeurilor şi potenţiala lor contaminare cu fluor, clor sau sulf. Măsurători 
continue trebuie efectuate permanent în cazul în care deşeurile nu provin din surse de 
producţie omogene. Calitatea evaluării prin monitorizare depinde în mare măsură de 
eşantionarea deşeurilor şi, prin urmare, deşeurile amestecate, provenind din surse diferite, 
pot determina calitatea proastă a eşantionării.
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Amendamentul 510
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
sau  nicio măsurătoare  în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi în niciun caz mai mari decât valorile 
limită de emisie stabilite.

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători continue 
pentru HCl, HF şi SO2  în instalaţiile de 
incinerare a deşeurilor  sau în instalaţiile 
de  coincinerare a deşeurilor  şi să impună 
realizarea unor măsurători periodice în 
sensul punctului 2.1 litera (c) în cazul în 
care operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi în niciun caz mai mari decât valorile 
limită de emisie stabilite.

Or. en

Justificare

Acordarea unei scutiri de monitorizare în cazul HCl, HF sau SO2 pentru incinerarea sau 
coincinerarea deşeurilor, pe baza calităţii emisiilor, nu este o opţiune realistă.  Este imposibil 
să se garanteze că, în orice moment, deşeurile arse nu vor duce la un nivel de emisii de HCl, 
HF sau SO2 mai mare decât valorile limită de emisie, dată fiind natura eterogenă a 
deşeurilor şi potenţiala lor contaminare cu fluor, clor sau sulf.

Amendamentul 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
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sau  nicio măsurătoare  în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi în niciun caz mai mari decât valorile 
limită de emisie stabilite.

sau  nicio măsurătoare  în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi, date fiind cunoştinţele tehnice şi 
aprecierea specialiştilor, în niciun caz mai 
mari decât valorile limită de emisie 
stabilite.

Or. en

Justificare

Scutirea de monitorizare a instalaţiilor mai mici de ardere a deşeurilor, care sunt deseori 
exploatate de întreprinderi mici şi mijlocii, nu ar trebui limitată la instalaţiile existente. 

Respectarea valorilor limită de emisie stabilite face obiectul unei evaluări de către experţi şi 
se bazează pe cunoştinţe tehnice. Un astfel de amendament în primul paragraf se admite în 
conformitate cu articolul 80a din Regulamentul de procedură, dată fiind legătura strânsă 
dintre cele două paragrafe din anexa VI partea 6 punctul 2.5.

Amendamentul 512
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF şi SO2  în 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor  sau în 
instalaţiile de  coincinerare a deşeurilor  şi 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
sau  nicio măsurătoare  în cazul în care 
operatorul poate dovedi că emisiile de 
substanţe poluante menţionate mai sus nu 
pot fi în niciun caz mai mari decât valorile 
limită de emisie stabilite.

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători continue 
pentru HCl, HF şi SO2  în instalaţiile de 
incinerare a deşeurilor  sau în instalaţiile 
de  coincinerare a deşeurilor  şi să impună 
realizarea unor măsurători periodice în 
sensul punctului 2.1 litera (c) sau  nicio 
măsurătoare  în cazul în care operatorul 
poate dovedi, pe baza unor informaţii 
privind calitatea deşeurilor în cauză, că 
emisiile de substanţe poluante menţionate 
mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valorile limită de emisie stabilite.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se garanteze faptul că reducerea cerinţelor de monitorizare este justificată. Aceste 
instalaţii trebuie verificate prin sondaj, pentru a garanta conformitatea.

Amendamentul 513
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători 
continue pentru NOx şi să impună 
realizarea unor măsurători periodice în 
sensul punctului 2.1 litera (c) în 
instalaţiile existente de incinerare a 
deşeurilor cu o capacitate nominală de 
sub 6 tone pe oră sau în instalaţiile 
existente de coincinerare a deşeurilor cu o 
capacitate nominală de sub 6 tone pe oră, 
în cazul în care operatorul poate dovedi, 
pe baza unor informaţii privind calitatea 
deşeurilor în cauză, tehnologiile utilizate 
şi rezultatele monitorizării emisiilor, că 
emisiile de NOx nu pot fi în niciun caz 
mai mari decât valoarea limită de emisie 
stabilită.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la punctul 2.5 paragraful 1.
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Amendamentul 514
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători 
continue pentru NOx şi să impună 
realizarea unor măsurători periodice în 
sensul punctului 2.1 litera (c) în 
instalaţiile existente de incinerare a 
deşeurilor cu o capacitate nominală de 
sub 6 tone pe oră sau în instalaţiile 
existente de coincinerare a deşeurilor cu o 
capacitate nominală de sub 6 tone pe oră, 
în cazul în care operatorul poate dovedi, 
pe baza unor informaţii privind calitatea 
deşeurilor în cauză, tehnologiile utilizate 
şi rezultatele monitorizării emisiilor, că 
emisiile de NOx nu pot fi în niciun caz 
mai mari decât valoarea limită de emisie 
stabilită.

eliminat

Or. fr

Justificare

În conformitate cu amendamentul la primul paragraf de la punctul 2.5.

Amendamentul 515
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători 
continue pentru NOx şi să impună 
realizarea unor măsurători periodice în 
sensul punctului 2.1 litera (c) în 
instalaţiile existente de incinerare a 

Primul paragraf nu se aplică în cazul 
deşeurilor amestecate, provenind din 
surse diferite, pentru care sunt necesare 
măsurători continue.



AM\743553RO.doc 103/116 PE412.329v01-00

RO

deşeurilor cu o capacitate nominală de 
sub 6 tone pe oră sau în instalaţiile 
existente de coincinerare a deşeurilor cu o 
capacitate nominală de sub 6 tone pe oră, 
în cazul în care operatorul poate dovedi, 
pe baza unor informaţii privind calitatea 
deşeurilor în cauză, tehnologiile utilizate 
şi rezultatele monitorizării emisiilor, că 
emisiile de NOx nu pot fi în niciun caz 
mai mari decât valoarea limită de emisie 
stabilită.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la punctul 2.5 paragraful 1.

Amendamentul 516
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători 
continue pentru NOx şi să impună 
realizarea unor măsurători periodice în 
sensul punctului 2.1 litera (c) în 
instalaţiile existente de incinerare a 
deşeurilor cu o capacitate nominală de 
sub 6 tone pe oră sau în instalaţiile 
existente de coincinerare a deşeurilor cu o 
capacitate nominală de sub 6 tone pe oră, 
în cazul în care operatorul poate dovedi, 
pe baza unor informaţii privind calitatea 
deşeurilor în cauză, tehnologiile utilizate 
şi rezultatele monitorizării emisiilor, că 
emisiile de NOx nu pot fi în niciun caz 
mai mari decât valoarea limită de emisie 
stabilită.

Primul paragraf poate să nu se aplice în 
cazul deşeurilor amestecate, provenind 
din surse diferite, pentru care sunt 
necesare măsurători continue.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea la punctul 2.5 paragraful 1.

Amendamentul 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători continue 
pentru NOx şi să impună realizarea unor 
măsurători periodice în sensul punctului 
2.1 litera (c) în instalaţiile existente de 
incinerare a deşeurilor cu o capacitate 
nominală de sub 6 tone pe oră sau în 
instalaţiile existente de coincinerare a 
deşeurilor cu o capacitate nominală de sub 
6 tone pe oră, în cazul în care operatorul 
poate dovedi, pe baza unor informaţii 
privind calitatea deşeurilor în cauză, 
tehnologiile utilizate şi rezultatele 
monitorizării emisiilor, că emisiile de NOx
nu pot fi în niciun caz mai mari decât 
valoarea limită de emisie stabilită.

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători continue 
pentru NOx şi să impună realizarea unor 
măsurători periodice în sensul punctului 
2.1 litera (c) în instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor cu o capacitate nominală de sub 
6 tone pe oră sau în instalaţiile de 
coincinerare a deşeurilor cu o capacitate 
nominală de sub 6 tone pe oră, în cazul în 
care operatorul poate dovedi, pe baza unor 
informaţii privind calitatea deşeurilor în 
cauză, tehnologiile utilizate şi rezultatele 
monitorizării emisiilor, că emisiile de NOx
nu pot fi, date fiind cunoştinţele tehnice şi 
aprecierea specialiştilor, în niciun caz mai 
mari decât valoarea limită de emisie 
stabilită.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la punctul 2.5 paragraful 1.

Amendamentul 518
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători continue 

Autoritatea competentă poate decide să nu 
impună realizarea unor măsurători continue 
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pentru NOx şi să impună realizarea unor 
măsurători periodice în sensul punctului 
2.1 litera (c) în instalaţiile existente de 
incinerare a deşeurilor cu o capacitate 
nominală de sub 6 tone pe oră sau în 
instalaţiile existente de coincinerare a 
deşeurilor cu o capacitate nominală de sub 
6 tone pe oră, în cazul în care operatorul 
poate dovedi, pe baza unor informaţii 
privind calitatea deşeurilor în cauză, 
tehnologiile utilizate şi rezultatele 
monitorizării emisiilor, că emisiile de NOx
nu pot fi în niciun caz mai mari decât 
valoarea limită de emisie stabilită.

pentru NOx şi să impună realizarea unor 
măsurători periodice prin sondaj în sensul 
punctului 2.1 litera (c) în instalaţiile 
existente de incinerare a deşeurilor cu o 
capacitate nominală de sub 6 tone pe oră 
sau în instalaţiile existente de coincinerare 
a deşeurilor cu o capacitate nominală de 
sub 6 tone pe oră, în cazul în care 
operatorul poate dovedi, pe baza unor 
informaţii privind calitatea deşeurilor în 
cauză, tehnologiile utilizate şi rezultatele 
monitorizării emisiilor, că emisiile de NOx
nu pot fi în niciun caz mai mari decât 
valoarea limită de emisie stabilită. În cazul 
încălcării condiţiilor de autorizare, 
autoritatea competentă impune 
măsurători continue.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la punctul 2.5 paragraful 1.

Amendamentul 519
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide 
să impună realizarea a mai puţin de două 
măsurători pe an sau a niciunei 
măsurători pentru metale grele şi pentru 
dioxine şi furani  în următoarele cazuri:

eliminat

(a) emisiile rezultate din coincinerarea 
sau incinerarea deşeurilor  sunt , în orice 
situaţie,  mai mici decât 50 % din valorile 
limită de emisie;
(b) deşeurile destinate coincinerării sau 
incinerării sunt constituite doar din 
anumite fracţiuni combustibile extrase 
din deşeuri nepericuloase, care nu pot fi 
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reciclate şi care prezintă anumite 
caracteristici, şi care se recomandă a fi 
precizate pe baza evaluării prevăzute la 
litera (c);
(c) operatorul poate dovedi, pe baza unor
informaţii asupra calităţii deşeurilor în 
cauză şi monitorizării  emisiilor, că 
emisiile se situează, în orice situaţie, cu 
mult sub valorile limită de emisie pentru 
metale grele, dioxine şi furani;

Or. en

Justificare

Este iresponsabil să se permită scutirea de măsurători în cazul emisiilor de metale grele, 
dioxine şi furani. Cerinţele actuale de monitorizare vizează numai 0,2% din timpul de 
funcţionare, omiţând perioadele de pornire şi de oprire, fapt ce nu este în măsură să ofere un 
eşantion fiabil de substanţe poluante emise de o instalaţie de incinerare. Prezenta directivă 
trebuie să ţină pasul cu progresele în materie de tehnologii de monitorizare.

Amendamentul 520
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide 
să impună realizarea a mai puţin de două 
măsurători pe an sau a niciunei
măsurători pentru metale grele şi pentru 
dioxine şi furani în următoarele cazuri: 

2.6 Autoritatea competentă impune 
măsurători periodice ale metalelor grele,
dioxinelor şi furanilor, precum şi 
prelevarea periodică de eşantioane de 
dioxine halogenate. Măsurătorile 
periodice pot fi înlocuite cu două 
măsurători pe an în următoarele cazuri: 

Or. en

Justificare

Nu este foarte responsabil să se permită scutirea de măsurători în cazul emisiilor de metale 
grele, dioxine şi furani. Cerinţele actuale de monitorizare vizează numai 0,2% din timpul de 
funcţionare, omiţând perioadele de pornire şi de oprire, fapt ce nu este în măsură să ofere un 
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eşantion fiabil de substanţe poluante emise de o instalaţie de incinerare. Prezenta directivă 
trebuie să ţină pasul cu progresele în materie de tehnologii de monitorizare. Mai mult, 
singurele forme de dioxină ale căror eşantioane sunt prelevate din instalaţiile de incinerare 
sunt compuşii cloruraţi. Alţi compuşi halogenaţi, precum şi amestecurile clor-brom, de 
exemplu, sunt complet ignorate în prezent.

Amendamentul 521
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună realizarea a mai puţin de două 
măsurători pe an sau a niciunei 
măsurători pentru metale grele şi pentru 
dioxine şi furani  în următoarele cazuri:

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună o cerinţă mai redusă decât 
perioada de testare de 6 luni pe an pentru 
măsurătoarea continuă a totalului de 
metale grele, impunând cel puţin o 
perioadă de testare nu mai scurtă de 3 
luni pe an. Autoritatea competentă poate 
decide să impună o cerinţă mai redusă 
decât prelevarea continuă de eşantioane 
de dioxine şi furani, impunând cel puţin 4 
serii a câte 14 zile de eşantionări şi de 
analiză prin măsurători pe an, în 
următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Autorităţile competente ar trebui să aibă dreptul să măsoare emisiile de metale grele, dioxine 
şi furani în atmosferă indiferent de informaţiile prezentate de operatori privind calitatea 
deşeurilor. Controlul asupra calităţii deşeurilor nu este un mecanism fiabil de evitare a 
emisiilor periculoase, deoarece pericolul prezentat de deşeurile amestecate nu poate fi 
eliminat, iar o demonstraţie fiabilă nu poate fi realizată în cazul deşeurilor amestecate ce 
provin din surse diferite.
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Amendamentul 522
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună realizarea a mai puţin de două 
măsurători pe an sau a niciunei 
măsurători pentru metale grele şi pentru 
dioxine şi furani  în următoarele cazuri:

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună o cerinţă mai redusă decât 
perioada de testare de 6 luni pe an pentru 
măsurătoarea continuă a totalului de 
metale grele, impunând cel puţin o 
perioadă de testare nu mai scurtă de 3 
luni pe an, şi să impună o cerinţă mai 
redusă decât prelevarea continuă de 
eşantioane de dioxine şi furani, impunând 
cel puţin 4 serii a câte 14 zile de 
eşantionări şi de analiză prin măsurători 
pe an, în următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Este inacceptabil să se permită renunţarea la măsurători ale emisiilor de metale grele, 
dioxine şi furani în atmosferă pe baza unor informaţii prezentate de operatori privind 
calitatea deşeurilor. Odată măsurătorile întrerupte, două dintre condiţii devin nerelevante, 
deoarece informaţiile privind rezultatele monitorizării nu sunt disponibile pentru evaluarea 
emisiilor. Controlul asupra calităţii deşeurilor nu este un mecanism fiabil de evitare a 
emisiilor periculoase, deoarece nu se poate elimina riscul prezentat de deşeurile amestecate. 
Fără monitorizare, creşterea emisiilor ar rămâne neobservată.

Amendamentul 523
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) operatorul poate dovedi, pe baza unor
informaţii asupra calităţii deşeurilor în 
cauză şi monitorizării  emisiilor, că 
emisiile se situează, în orice situaţie, cu 
mult sub valorile limită de emisie pentru 

(c) operatorul poate dovedi, pe baza unor
informaţii asupra calităţii deşeurilor în 
cauză şi monitorizării  emisiilor, că 
emisiile se situează, în orice situaţie, cu 
mult sub valorile limită de emisie pentru 
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metale grele, dioxine şi furani; metale grele, dioxine şi furani. Calitatea 
deşeurilor respective poate fi dovedită prin 
respectarea cerinţelor de la articolul 47 
alineatul (4a).

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 47 alineatul (4a) (nou), respectiv la anexa VI partea 9 
(nouă).

Amendamentul 524
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 6 – punctul 2.6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) operatorul poate dovedi că nu 
tratează deşeuri electronice sau deşeuri ce 
conţin compuşi cloruraţi

Or. en

Justificare

Sursa principală de dioxină este incinerarea compuşilor cloruraţi, iar una dintre sursele cele 
mai importante de metale grele sunt deşeurile electronice; prin urmare, astfel de deşeuri nu 
se incinerează în instalaţiile în care nu se efectuează măsurători ale dioxinei şi ale metalelor 
grele.

Amendamentul 525
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 8 – punctul 1.1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru monoxid de carbon (CO): (d) pentru monoxid de carbon (CO):
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(-i) cel puţin 97 % din mediile zilnice 
dintr-un an nu depăşesc valoarea limită 
de emisie stabilită în partea 3 punctul 1.5 
litera (a);

(i) în cazul instalaţiilor de incinerare a 
deşeurilor:

(i) în cazul instalaţiilor de incinerare a 
deşeurilor nepericuloase:

- cel puţin 97 % din mediile zilnice dintr-
un an nu depăşesc valoarea limită de 
emisie stabilită în partea 3 punctul 1.5 
litera (a);
şi şi
- cel puţin 95 % din toate mediile pentru 
zece minute înregistrate în orice perioadă 
de 24 de ore sau din toate mediile pentru 
treizeci de minute înregistrate în aceeaşi 
perioadă nu depăşesc valorile limită de 
emisie stabilite în partea 3 punctul 1.5 
literele (b) şi (c)

- cel puţin 95 % din toate mediile pentru 
zece minute înregistrate în orice perioadă 
de 24 de ore sau din toate mediile pentru 
treizeci de minute înregistrate în aceeaşi 
perioadă nu depăşesc valorile limită de 
emisie stabilite în partea 3 punctul 1.5 
literele (b) şi (c)

(ia) în cazul instalaţiilor de incinerare a 
deşeurilor periculoase:
- cel puţin 95 % din toate valorile medii 
pentru zece minute înregistrate într-o 
lună sau din toate valorile medii pentru 
treizeci de minute înregistrate în orice 
perioadă de 24 de ore nu depăşesc valorile 
limită de emisie stabilite în partea 3 
punctul 1.5 literele (b) şi (c)

(ii) în cazul instalaţiilor de coincinerare a 
deşeurilor: se respectă dispoziţiile din 
partea 4.

(ii) în cazul instalaţiilor de coincinerare a 
deşeurilor: se respectă dispoziţiile din 
partea 4.

Or. en

Justificare

Instalaţiile de incinerare a deşeurilor periculoase se confruntă cu o altă problemă decât 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor municipale, mai precis cu faptul că deşeurile sunt mai 
eterogene şi procesul aplicat este diferit (prin utilizarea unui cuptor rotativ).  Instalaţiile de 
incinerare a deşeurilor municipale nu au aceleaşi valori de vârf pentru CO ca instalaţiile de 
incinerare a deşeurilor periculoase. Prin urmare, se justifică calcularea mediei valorii limită 
de emisie pentru o perioadă mai lungă.
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Amendamentul 526
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 8 – punctul 1.1 – litera d – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) în cazul instalaţiilor de incinerare a 
deşeurilor periculoase:

cel puţin 95 % din toate valorile medii 
pentru zece minute sau din toate valorile 
medii pentru treizeci de minute 
înregistrate într-o perioadă de 24 de ore 
nu depăşesc valorile limită de emisie 
stabilite în partea 3 punctul 1.5 literele (b) 
şi (c).

Or. fr

Justificare

Într-o instalaţie de incinerare care tratează deşeuri periculoase, procesul, modul de 
funcţionare al instalaţiei şi diversitatea deşeurilor tratate poate determina vârfuri de CO de 
scurtă durată, chiar dacă emisiile de CO, măsurate pe perioade mai lungi, se pot situa mult 
sub pragurile obligatorii. Din aceste motive pur tehnice, respectarea valorilor de emisie de 
CO pentru zece minute trebuie evaluată pe baza unor perioade care depăşesc 24 de ore.

Amendamentul 527
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea 8a
Dispoziţii privind deşeurile incinerate în 

instalaţii de coincinerare
Comisia stabileşte valori limită privind 
calitatea deşeurilor ce urmează a fi 
incinerate în instalaţii de coincinerare, 
precum şi norme corespunzătoare privind 
respectarea acestora şi monitorizarea. În 



PE412.329v01-00 112/116 AM\743553RO.doc

RO

acest sens, Comisia respectă normele 
CEN pertinente.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 69 alineatul (2).

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 47 alineatul (4a) (nou).

Pentru a limita proporţia de substanţe poluante în reziduuri şi produse, incinerarea 
deşeurilor în instalaţii de coincinerare ar trebui să fie reglementată prin stabilirea unor 
valori limită privind calitatea minimă a deşeurilor incinerate, precum şi a unor cerinţe 
privind asigurarea calităţii.

Amendamentul 528
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Anexa VII – Partea 5 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru aplicarea preparatelor de 
acoperire, a lacurilor, adezivilor sau 
cernelurilor, se poate utiliza următorul 
sistem. În cazurile în care următorul sistem 
nu este corespunzător, autoritatea 
competentă poate permite operatorului  să 
aplice orice alt sistem care duce la 
obţinerea unor reduceri de emisii 
echivalente cu cele obţinute în cazul în care 
s-ar aplica valorile limită de emisie din 
partea 2 şi din partea 3  . În acest scop, 
planul ţine seama de punctele următoare:

1. Pentru aplicarea preparatelor de 
acoperire, a lacurilor, adezivilor sau 
cernelurilor, se poate utiliza următorul 
sistem. Pentru alte activităţi industriale 
sau în cazurile în care următorul sistem nu 
este corespunzător, autoritatea competentă 
poate permite operatorului  să aplice orice 
alt sistem care duce la obţinerea unor 
reduceri de emisii echivalente cu cele 
obţinute în cazul în care s-ar aplica valorile 
limită de emisie din partea 2 şi din partea 
3  . În acest scop, planul ţine seama de 
punctele următoare:

Or. en
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Justificare

Domeniul de aplicare a sistemului de reducere nu ar trebui limitat la exemplele menţionate, 
fiind posibilă aplicarea lui şi altor activităţi industriale. Acest lucru era în mod clar valabil în 
Directiva iniţială privind compuşii organici volatili (1999/13/CE) şi ar trebui să fie clar 
stabilit în prezenta directivă.

Amendamentul 529
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Anexa VII – Partea 5 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru aplicarea preparatelor de 
acoperire, a lacurilor, adezivilor sau 
cernelurilor, se poate utiliza următorul 
sistem. În cazurile în care următorul sistem 
nu este corespunzător, autoritatea 
competentă poate permite operatorului  să 
aplice orice alt sistem care duce la 
obţinerea unor reduceri de emisii 
echivalente cu cele obţinute în cazul în care 
s-ar aplica valorile limită de emisie din 
partea 2 şi din partea 3  . În acest scop, 
planul ţine seama de punctele următoare:

1. Pentru aplicarea preparatelor de 
acoperire, a lacurilor, adezivilor sau 
cernelurilor, se poate utiliza următorul 
sistem. Pentru alte activităţi industriale 
sau în cazurile în care următorul sistem nu 
este corespunzător, autoritatea competentă 
poate permite operatorului  să aplice orice 
alt sistem care duce la obţinerea unor 
reduceri de emisii echivalente cu cele 
obţinute în cazul în care s-ar aplica valorile 
limită de emisie din partea 2 şi din partea 
3  . În acest scop, planul ţine seama de 
punctele următoare:

Or. en

Justificare

Acest punct trebuie armonizat cu articolul 54 privind aplicarea sistemului de reducere în 
cazul activităţilor industriale.
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Amendamentul 530
Péter Olajos

Propunere de directivă
Anexa VIII – Partea 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se realizează  teste de toxicitate acută 
pentru anumite specii de moluşte, 
crustacee, peşti şi plancton des întâlnite în 
zonele de deversare. În plus, se realizează
teste pe eşantioane prelevate din specia
Artemia salina. Se realizează  teste de 
toxicitate acută pentru anumite specii de 
moluşte, crustacee, peşti şi plancton des 
întâlnite în zonele de deversare. În plus, 
se realizează  teste pe eşantioane prelevate 
din specia  Artemia salina.

1. Se realizează teste de toxicitate acută pe 
speciile reprezentative pentru zona în care 
au loc emisiile.

Or. en

Justificare

Testarea pe specii vii trebuie minimizată, obiectiv ce poate fi atins testând numai speciile care 
sunt importante în zona în care au loc emisiile. Testele realizate pe specia de crevete Artemia 
salina nu sunt relevante în cazurile în care emisiile nu se produc în ape sărate.

Amendamentul 531
Péter Olajos

Propunere de directivă
Anexa VIII – Partea 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Valorile limită de emisie care sunt 
exprimate în concentraţii masice pe metru 
cub (Nm3) se calculează la  o temperatură 
de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi 
după corecţia în funcţie de conţinutul de 
vapori de apă al gazelor reziduale. 

1. Valorile limită de emisie care sunt 
exprimate în concentraţii masice pe metru 
cub (Nm3) se calculează la  o temperatură 
de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa. 

Or. en
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Justificare

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Amendamentul 532
Péter Olajos

Propunere de directivă
Anexa VIII – Partea 3 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b)  500 mg/Nm3 ca medie orară  pentru 
instalaţiile destinate concentrării de 
deşeuri acide  ;

eliminat

Or. en

Justificare

Limita de 500 mg/Nm3 pentru concentraţia deşeurilor acide, stabilită în Directiva 
92/112/CEE, nu a fost niciodată aplicată în cadrul sectorului şi nu este clar cărei operaţiuni 
ar trebui aplicată. În documentul BREF privind sectorul în cauză nu se include o limită de 
acest fel.

Amendamentul 533
Péter Olajos

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste valori limită de emisie nu depăşesc 
însă valorile limită de emisie stabilite, după 
caz, în articolul 14 alineatul (1a).

Atunci când valorile limită de emisie, 
parametrii şi măsurile tehnice echivalente 
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sunt stabilite în conformitate cu acest 
alineat, motivele pentru care s-au permis 
niveluri de emisie conforme cu cele 
descrise în documentul de referinţă BAT 
trebuie documentate şi justificate într-o 
anexă la condiţiile de autorizare.

Or. en

Justificare

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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