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PR_COD_1Recastingam

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0844),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0002/2008),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2008),

A. întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nici o modificare de fond în afara 
celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește 
dispozițiile rămase neschimbate din textele existente, propunerea se limitează la o simplă 
codificare, fără modificări de fond ale acestora;

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de 
recomandările grupului consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și 
Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a lua în considerare evoluția 
celor mai bune tehnici disponibile sau alte 
schimbări aduse prin modificarea 
instalațiilor, condițiile de autorizare trebuie 
reexaminate cu regularitate, iar dacă este 
necesar ele trebuie actualizate, în special 
atunci când Comisia adoptă un document 
de referință BAT nou sau o actualizare a 
acestor documente.

(15) Pentru a lua în considerare evoluția 
celor mai bune tehnici disponibile sau alte 
schimbări aduse prin modificarea 
instalațiilor, condițiile de autorizare trebuie 
reexaminate cu regularitate, iar dacă este 
necesar ele trebuie actualizate.

Or. de

Justificare

Perioadele prea scurte pentru actualizarea condițiilor de autorizare și modernizarea și 
retehnologizarea asociată a instalațiilor sunt contradictorii cu ciclurile de investiție ale 
operatorilor.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Este necesar să se garanteze faptul că 
exploatarea unei instalații nu duce la 
deteriorarea calității solului și a apelor 
subterane. Prin urmare, condițiile de 
autorizare trebuie să includă monitorizarea 
solului și a apelor subterane, iar operatorul 
trebuie, la încetarea definitivă a activității, 
să readucă amplasamentul la starea 
inițială.

(16) Este necesar să se garanteze faptul că 
exploatarea unei instalații nu duce la o 
deteriorare semnificativă a calității solului 
și a apelor subterane. Prin urmare, 
condițiile de autorizare trebuie să includă, 
în măsura în care acest lucru este necesar 
și adecvat, monitorizarea solului și a apelor 
subterane, precum și obligația ca, la 
încetarea definitivă a activității, 
amplasamentul să fie readus la starea 
inițială, în conformitate cu dispozițiile 
legislației comunitare și naționale privind 
răspunderea legală.
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Or. de

Justificare

Spre deosebire de apă și aer, solul prezintă o repartizare minimă a factorilor poluanți. Rata 
anomaliilor pentru analizele solului este în medie de peste 100%, ceea ce duce la reducerea 
valorii analizelor efectuate asupra solului. Pentru obținerea unor rezultate reproductibile și 
sigure este necesară o examinare în amănunt. Acestea pot duce implicit la daune în straturile 
impermeabile ale subsolului cu posibilitatea poluării apelor subterane, în mod normal 
protejate.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În special, Comisiei trebuie să i se 
confere competența de a stabili criteriile 
de acordare a derogărilor de la nivelurile 
de emisie asociate celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
descrise în documentele de referință BAT, 
și de a determina frecvența controalelor 
periodice și conținutul raportului privind 
situația de referință, precum și criteriile 
care urmează să fie utilizate pentru 
evaluarea riscurilor de mediu. De 
asemenea, este necesar să i se acorde 
Comisiei competența de a adopta măsuri 
privind dezvoltarea și aplicarea tehnicilor 
emergente, de a stabili în anumite cazuri 
o valoare limită de emisie pentru dioxidul 
de sulf, de a stabili data de la care se 
efectuează măsurători continue ale 
emisiilor în aer de compuși de metale 
grele, dioxine și furani, de a stabili tipul și 
formatul informațiilor pe care statele 
membre trebuie să le pună la dispoziția 
Comisiei cu privire la punerea în aplicare 
a prezentei directive și de a adapta 
anexele V-VIII la progresul științific și 
tehnic. În cazul instalațiilor de incinerare 
a deșeurilor și al instalațiilor de 
coincinerare a deșeurilor, competențele 
Comisiei pot include stabilirea criteriilor 

eliminat
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de acordare a derogărilor de la 
monitorizarea continuă a emisiilor totale 
de pulberi. Întrucât respectivele măsuri 
au caracter general și vizează modificarea 
unor elemente neesențiale ale prezentei 
directive sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor elemente noi neesențiale, 
ele trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. de

Justificare

Principiul subsidiarității ar trebui respectat. În plus, implicarea grupurilor de interese în 
aceste proceduri, de exemplu a experților în industrie, este esențială. Este necesară o 
expertiză tehnică pentru dezvoltarea unor planuri acceptabile și aplicabile din punct de 
vedere tehnic.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „modificare survenită în exploatarea 
unei instalații” înseamnă o modificare a 
caracteristicilor sau a modului  de 
funcționare sau o extindere a unei 
instalații, a unei instalații de ardere, a 
unei instalații de incinerare a deșeurilor 
sau a unei instalații de coincinerare a 
deșeurilor, care poate avea efecte asupra 
mediului;

Or. de

Justificare

Diferențierea „modificărilor” de „modificările substanțiale” a fost stabilită în practică și 
trebuie păstrată din acest motiv.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „modificare substanțială” înseamnă o 
modificare a caracteristicilor sau a 
funcționării, sau o extindere a unei 
instalații sau a unei instalații de ardere, a 
unei instalații de incinerare a deșeurilor sau 
a unei instalații de coincinerare a 
deșeurilor care poate avea efecte negative 
semnificative asupra populației sau asupra 
mediului;

8. „modificare substanțială” înseamnă o 
modificare a exploatării, a caracteristicilor 
sau a funcționării, sau o extindere a unei 
instalații sau a unei instalații de ardere, a 
unei instalații de incinerare a deșeurilor sau 
a unei instalații de coincinerare a 
deșeurilor care, în opinia autorității, poate 
avea efecte negative semnificative asupra 
populației sau asupra mediului;

Or. de

Justificare

Diferențierea „modificărilor” de „modificările substanțiale” a fost stabilită în practică și 
trebuie păstrată din acest motiv. Trebuie stabilit faptul că autoritățile hotărăsc dacă există 
sau nu o modificare substanțială.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) la determinarea celor mai bune 
tehnici disponibile trebuie acordată o 
atenție specială elementelor menționate în 
anexa III;

Or. de

Justificare

Pe lângă documentele de referință BAT există și alte informații, de exemplu informațiile 
publicate de către organizații internaționale publice, care pot fi utilizate ca criteriu pentru 
stabilirea celor mai bune informații disponibile. Ștergerea pasajului de către Comisie ar 
trebui anulată.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „public interesat” înseamnă publicul 
afectat sau care ar putea fi afectat sau care 
este interesat de procedurile de adoptare a 
unei decizii privind emiterea sau 
actualizarea unei autorizații  sau a 
condițiilor de acordare a unei autorizații; 

12. „public interesat” înseamnă publicul 
afectat sau care ar putea fi afectat sau care 
este interesat de procedurile de adoptare a 
unei decizii privind emiterea sau 
actualizarea unei autorizații  sau a 
condițiilor de acordare a unei autorizații; în 
sensul prezentei definiții, se consideră că 
au un interes organizațiile 
nonguvernamentale care promovează 
protecția mediului și care îndeplinesc 
toate condițiile prevăzute de legislația 
internă;

Or. de

Justificare

Ștergerea ultimei jumătăți de propoziție de către Comisie încalcă regulile Convenției de la 
Aarhus și din acest motiv ar trebui anulată.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „tehnică emergentă” înseamnă o 
tehnică nouă pentru o activitate 
industrială care, dacă s-ar dezvolta la scară 
comercială, ar asigura un nivel general mai 
ridicat de protecție a mediului sau 
economii de costuri mai mari decât cele 
mai bune tehnici disponibile existente;

13. „tehnică emergentă” înseamnă o 
tehnică nouă, consacrată în mediul 
industrial, care, dacă s-ar dezvolta la scară 
comercială, ar asigura un nivel general 
comparabil sau mai ridicat de protecție a 
mediului sau economii de costuri 
comparabile sau mai mari decât cele mai 
bune tehnici disponibile existente;

Or. de
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Justificare

Tehnologiile trebuie să dovedească că sunt eficiente în realitate, deci în utilizarea industrială 
și comercială, deoarece utilizarea cu succes în condiții de laborator sau în proiecte pilot nu 
înseamnă neapărat și o utilizare cu rezultate satisfăcătoare în uzul zilnic. Ar trebui luată în 
calcul și utilizarea unor tehnologii noi, care să ofere servicii de protecție a mediului sau 
economisiri comparabile cu tehnologiile deja existente.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „raport privind situația de referință” 
înseamnă informații cuantificate privind 
nivelul contaminării solului și a apelor 
subterane cu substanțe periculoase;

eliminat

Or. de

Justificare

Directiva IPPC are ca obiectiv prevenirea încălcărilor legislației de mediu. După încetarea 
definitivă a activităților, reglementările juridice ale statelor membre ar trebui sa fie 
relevante, pentru a asigura faptul că starea amplasamentului corespunde utilizării viitoare. 
Dacă este necesară remedierea, măsurile de remediere ar trebui să fie conforme cu utilizarea 
viitoare a amplasamentului și ar trebui să se efectueze pe baza unei evaluări a riscului pentru 
sănătatea umană și mediu.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „instalație de incinerare a deșeurilor” 
înseamnă orice echipament sau unitate 
tehnică staționară sau mobilă destinată în 
mod specific tratamentului termic al 
deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii 
produse prin ardere, prin incinerare prin 
oxidare sau orice alt procedeu de 
tratament termic, în măsura în care 

26. „instalație de incinerare a deșeurilor” 
înseamnă orice echipament sau unitate 
tehnică staționară sau mobilă destinată în 
mod specific tratamentului termic al
deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii 
produse prin ardere, prin incinerare prin 
oxidare sau alte procedee termice precum 
piroliza, gazificarea sau transformarea 
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substanțele rezultate sunt apoi incinerate; plasmatică, în măsura în care substanțele 
rezultate sunt apoi incinerate;

Or. de

Justificare

Se clarifică faptul că este vorba și despre piroliză, gazificare și transformare plasmatică.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O autorizație poate viza două sau mai 
multe instalații sau părți ale instalațiilor 
exploatate de către același operator pe 
același amplasament sau pe amplasamente 
diferite.

(2) O autorizație poate viza una sau mai 
multe instalații sau părți ale instalațiilor 
exploatate de către același operator pe 
același amplasament.

În cazul în care o autorizație vizează una 
sau mai multe instalații, fiecare instalație 
trebuie să îndeplinească cerințele 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Nu ar trebui cuprinse într-o singură autorizație amplasamente diferite ale unui operator, 
deoarece pot apărea probleme cu coordonarea și responsabilitatea fiecărei autorități de la 
fața locului.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Două sau mai multe persoane fizice sau 
juridice pot exploata în comun o instalație 
sau o instalație de ardere, o instalație de 

O instalație sau o instalație de ardere, o 
instalație de incinerare a deșeurilor sau o 
instalație de coincinerare a deșeurilor poate 
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incinerare a deșeurilor sau o instalație de 
coincinerare a deșeurilor, sau pot exploata 
separat părți diferite ale unei instalații.

fi exploatată numai de o persoană fizică 
sau juridică responsabilă, notificată 
autorității competente.

Or. de

Justificare

În sensul acestei directive, trebuie alocate clar răspunderile, în special cele privind 
îndatoririle operatorilor. Pe lângă aceasta, pentru punerea în aplicare a cerințelor directivei, 
autoritatea competentă necesită o persoană de contact responsabilă.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 8 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) că operatorul furnizează autorității 
competente un raport privind respectarea 
condițiilor de autorizare cel puțin o dată la 
douăsprezece luni;

(1) că operatorul furnizează autorității 
competente un raport privind respectarea 
condițiilor de autorizare, perioadele de 
raportare fiind stabilite la cel mult 36 de 
luni prin avizul de autorizare sau prin 
normele generale obligatorii;

Or. de

Justificare

Rapoartele anuale duc la poveri birocratice inutile pentru operatori, fără să se obțină un 
folos concret pentru mediu.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei încălcări care ar reprezenta un 
pericol pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu și atâta timp cât conformitatea nu 
este restabilită în conformitate cu alineatul 
(1) litera (b), exploatarea instalației, a 

În cazul unei încălcări care ar reprezenta un 
pericol direct pentru sănătatea umană sau 
pentru mediu și atâta timp cât 
conformitatea nu este restabilită în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) sau 
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instalației de ardere, a instalației de 
incinerare a deșeurilor sau a instalației de 
coincinerare a deșeurilor este suspendată.

nu se iau măsuri corespunzătoare pentru 
înlăturarea cauzelor încălcării, 
exploatarea instalației, a instalației de 
ardere, a instalației de incinerare a 
deșeurilor sau a instalației de coincinerare 
a deșeurilor  este suspendată.

Or. de

Justificare

Stabilește coerența față de alte reglementări de protecție a muncii, unde oprirea funcționării 
instalațiilor se află în legătură directă cu punerea în pericol a sănătății umane. Oprirea 
funcționării instalațiilor poate avea efecte mai negative asupra mediului decât reparațiile 
efectuate în timpul funcționării acestora.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 12 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. se iau măsurile necesare la încetarea 
definitivă a activităților pentru a se evita 
riscul de poluare și pentru restabilirea 
amplasamentului unde a funcționat 
respectiva instalație în starea definită în 
conformitate cu articolul 23 alineatele (2) 
și (3).

8. se iau măsurile necesare la încetarea 
definitivă a activităților pentru a se evita 
riscul de poluare și pentru restabilirea 
amplasamentului unde a funcționat 
respectiva instalație într-o stare 
satisfăcătoare, în conformitate cu 
dispozițiile de la articolul 23 alineatele (2) 
și (3).

Or. de

Justificare

Directiva IPPC are ca obiectiv prevenirea încălcărilor legislației de mediu. După încetarea 
definitivă a activităților, reglementările juridice ale statelor membre ar trebui sa fie 
relevante, pentru a asigura faptul că starea amplasamentului corespunde utilizării viitoare. 
Dacă este necesară remedierea, măsurile de remediere ar trebui să fie conforme cu utilizarea 
viitoare a amplasamentului și ar trebui să se efectueze pe baza unei evaluări a riscului pentru 
sănătatea umană și mediu.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1– litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) a principalelor alternative la tehnologia, 
tehnicile și măsurile propuse, prezentate de 
solicitant în rezumat.

(k) a  principalelor alternative la 
tehnologia, tehnicile și măsurile propuse, 
eventual verificate de solicitant și 
prezentate sub forma unui rezumat.

Or. de

Justificare

Verificarea alternativelor și prezentarea lor în cererea de autorizare creează poveri 
administrative inutile și întârzie procesul de înaintare a cererii.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă documente de 
referință BAT pe baza rezultatelor 
schimbului de informații menționat la 
articolul 29.

(1) Pe baza rezultatelor schimbului de 
informații menționat la articolul 29,
documentele de referință BAT descriu în 
special cele mai bune tehnici disponibile, 
nivelurile de emisie și de consum asociate 
și monitorizarea corespunzătoare, măsurile 
de remediere a amplasamentului după 
încetarea activității instalației și tehnicile 
emergente, acordând o atenție specială 
criteriilor enumerate în anexa III. 

(2) Documentele de referință BAT descriu 
în special cele mai bune tehnici 
disponibile, nivelurile de emisie asociate și 
monitorizarea corespunzătoare, 
monitorizarea solului și a apelor 
subterane, măsurile de remediere a 
amplasamentului și tehnicile emergente, 
acordând o atenție specială criteriilor 
enumerate în anexa III. Comisia 
revizuiește și actualizează documentele de 
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referință BAT, dacă este cazul.
(1a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
stabilite la alineatul (4) și la articolul 68, 
după încheierea schimbului de informații 
în conformitate cu alineatul (1), pe baza 
documentului de referință BAT, Comisia 
stabilește măsuri de limitare a emisiilor 
(valori limită de emisie, parametri 
echivalenți sau măsuri tehnice 
echivalente), precum și cerințe de 
monitorizare și de conformitate, ca cerințe 
minime pentru activitatea în cauză.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).
Comisia revizuiește și actualizează aceste 
măsuri de limitare a emisiilor, dacă este 
cazul.
(1b) Comisia publică documentul de 
referință BAT după ce a prezentat 
comitetului un proiect al măsurii vizate în 
conformitate cu articolul 69 alineatul (2) 
și după ce s-a stabilit un termen pentru 
emiterea avizului în conformitate cu 
articolul 5a alineatul (2) al doilea 
paragraf din Decizia 1999/468/CE.
(1c) Comisia adaptează anexa V părțile 1 
și 2, anexa VI părțile 3, 4 și 5, anexa VII 
părțile 2, 3, 4 și 5 și anexa VIII părțile 1 și 
3 prin stabilirea ca cerințe minime a unor 
măsuri pentru limitarea emisiilor, pe baza 
documentelor de referință BAT.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. de
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Justificare

Schimbul de informații pentru elaborarea documentelor de referință BAT (procesul Sevilla) 
trebuie păstrat nemodificat. În proiectul Comisiei se preiau valori limită de emisie obligatorii 
din documentele de referință BAT, ceea ce ar afecta implicit dorința de participare a 
industriei la acest proces. Stabilirea valorilor limită reprezentând „plasa europeană de 
siguranță”, care nu trebuie depășite sub nicio formă de o instalație, se transformă într-o 
procedură de comitologie.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Protecția apei subterane este reglementată de către dreptul comunitar. Protecția solului 
devine obiectul dreptului comunitar și este deja reglementată într-o serie de state membre. 
Alte dispoziții pentru apa subterană și sol duc la reglementări duble nedorite.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Valorile limită de emisie pentru 
substanțe poluante se determină în punctul 
în care emisiile părăsesc instalația și la 
determinarea acestor valori nu se ia în 
considerare nicio diluare care intervine 
înainte de acest punct.

(1) Valorile limită de emisie pentru 
substanțe poluante se determină în mod 
normal în punctul în care emisiile părăsesc 
instalația și la determinarea acestor valori
nu se ia în considerare nicio diluare care 
intervine înainte de acest punct.

Or. de
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Justificare

Ar trebui menținută sintagma „în mod normal” din textul în vigoare. Textul în vigoare s-a 
dovedit a fi corespunzător și în caz de necesitate se pot face excepții.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Valorile limită ale emisiilor se vor stabili de către autoritățile competente pe baza 
documentelor de referință BAT, astfel încât emisiile instalațiilor în modul normal de operare 
să corespundă cu cerințele documentelor de referință BAT. Valorile „plasei europene de 
siguranță” nu trebuie încălcate. Pentru a crea o unitate tehnică și claritate în valorile limită 
ale emisiilor, există cerințe de monitorizare și de respectare a normelor.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PR\725932RO.doc 19/42 PE407.661v01-00

RO

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

poate stabili, în cazuri specifice, pe baza 
unei evaluări a costurilor și beneficiilor 
ecologice și economice și luând în 
considerare caracteristicile tehnice ale 
instalației în cauză, amplasarea geografică 
a acesteia și condițiile locale de mediu, 
măsuri de limitare a emisiilor (valori 
limită de emisie, parametri echivalenți sau 
măsuri tehnice echivalente), precum și 
cerințe de monitorizare și de conformitate, 
astfel încât valorile de emisie rezultate ale 
instalației să nu depășească nivelurile de 
emisie asociate celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum acestea sunt 
prezentate în documentele de referință 
BAT.

Or. de

Justificare

În cazuri excepționale autoritatea competentă poate stabili valorile limită ale emisiilor, astfel 
încât emisiile instalațiilor să se abată de la valorile din documentele de referință BAT. Plasa 
europeană de siguranță nu trebuie încălcată.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste valori limită de emisie nu depășesc 
însă valorile limită de emisie stabilite la 
articolul 14 alineatul (2) sau în anexele 
V-VIII, după caz.

Or. de

Justificare

În cazuri excepționale autoritatea competentă poate stabili valorile limită ale emisiilor, astfel 
încât emisiile instalațiilor să se abată de la valorile din documentele de referință BAT. Plasa 
europeană de siguranță nu trebuie încălcată.
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (2) și (3) se aplică 
împrăștierii de gunoi de grajd și dejecții în 
afara amplasamentului instalației 
menționate la punctul 6.6 din anexa I. 
Statele membre pot include aceste cerințe 
în alte dispoziții decât o autorizație.

eliminat

Or. de

Justificare

Reglementările au fost făcute fără referire la instalații.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că normele 
generale obligatorii conțin valori limită de 
emisie, sau parametri sau măsuri tehnice 
echivalente, care nu depășesc nivelurile de 
emisie asociate celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum sunt descrise în 
documentele de referință BAT.

Statele membre stabilesc măsurile de 
limitare a emisiilor din normele generale 
obligatorii (valori limită de emisie, 
parametri sau măsuri tehnice echivalente), 
precum și cerințele de monitorizare și de 
conformitate astfel încât valorile de emisie 
rezultate ale instalației să nu depășească
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în documentele de referință BAT.

Or. de

Justificare

Vezi justificarea la amendamentele la articolul 16, cu trimitere la articolul 22: urmările 
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legislative la documentele de referință BAT actualizate ar trebui să fie identice în statele care 
lucrează cu condiții de autorizare și în care sunt stabilite norme obligatorii generale.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când Comisia publică un nou 
document de referință BAT sau o 
actualizare a unui astfel de document, se 
aplică dispozițiile de la articolul 22 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Vezi justificarea la amendamentele la articolul 16, cu trimitere la articolul 22: urmările 
legislative la documentele de referință BAT actualizate ar trebui să fie identice în statele care 
lucrează cu condiții de autorizare și în care sunt stabilite norme obligatorii generale.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că autoritatea 
competentă urmărește sau este informată 
cu privire la progresul înregistrat în 
legătură cu cele mai bune tehnici 
disponibile și la publicarea oricărui nou 
document de referință BAT sau a unui 
astfel de document revizuit. Comisia 
asigură că documentele de referință BAT 
sunt traduse în toate limbile oficiale ale 
Uniunii. Documentul este pus la 
dispoziția tuturor autorităților în același 
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timp, în limba oficială respectivă.

Or. de

Justificare

Traducerea documentelor de referință BAT în limbile oficiale ale Uniunii este o premisă 
pentru punerea efectivă în aplicare a acestora.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Punerea în aplicare a dispozițiilor este necesară pentru siguranța legislativă și de planificare 
a întreprinderilor.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evoluția celor mai bune tehnici 
disponibile permite reducerea 

(b) modificările semnificative ale celor 
mai bune tehnici disponibile permit
reducerea considerabilă a emisiilor, fără a 
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considerabilă a emisiilor; genera costuri disproporționat de mari;

Or. de

Justificare

Nu are sens să se oblige operatorii instalațiilor industriale să efectueze modernizări și 
retehnologizări minime, dacă efectul asupra mediului nu justifică efortul sau dacă acesta 
poate fi obținut numai cu costuri foarte ridicate.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Comisia stabilește criterii referitoare la 
conținutul raportului privind situația de 
referință.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Protecția apei subterane este reglementată de către dreptul comunitar. Protecția solului 
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devine obiectul dreptului comunitar și este deja reglementată într-o serie de state membre. 
Alte dispoziții pentru apa subterană și sol duc la reglementări duble nedorite. Raportul cerut 
privind starea solului încarcă cu costuri operatorul de instalații, fără niciun folos pentru 
mediu. Instalațiile în care se lucrează cu substanțe periculoase vor fi supravegheate în cadrul 
dispozițiilor în vigoare.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează nivelul contaminării 
solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase. În cazul în care instalația a 
provocat o poluare cu substanțe periculoase 
a solului sau a apelor subterane, 
autoritatea competentă asigură, în 
conformitate cu prevederile relevante ale 
legislației naționale și comunitare, că 
amplasamentul nu prezintă riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană și 
pentru mediu. Stabilirea obiectivului de 
reabilitare se face printr-o abordare 
bazată pe risc, ținând cont de utilizarea 
viitoare a amplasamentului de reabilitat. 

Or. de

Justificare

Măsurile de remediere a solului ar trebui să aibă în vedere un mod de abordare bazat pe 
riscuri și să ia în calcul viitoarea utilizare a terenului.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă operatorul nu are obligația de a 
întocmi raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), acesta 

eliminat



PR\725932RO.doc 25/42 PE407.661v01-00

RO

ia măsurile necesare la încetarea 
definitivă a activității pentru a se asigura 
că amplasamentul nu prezintă riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană și 
pentru mediu.

Or. de

Justificare

Articolul 23 alineatul (4) se combină cu articolul 23 alineatul (3).

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Rapoarte privind respectarea condițiilor 

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

Or. de

Justificare

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 24 sunt contradictorii. Articolul 8 cere un raport pentru 
respectarea condițiilor de autorizare, iar în articolul 24 este prevăzută pentru același raport 
o comparație între funcționarea instalațiilor și documentele de referință BAT. Pentru 
operator este relevantă în mod direct doar condiția de autorizare, numai aceasta poate fi 
baza unor eventuale sancțiuni. O comparație mai amplă nu este importantă din punct de 
vedere juridic. 
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste programe includ cel puțin o vizită la 
fața locului la fiecare 36 de luni, pentru 
fiecare instalație, cu excepția cazului în 
care programele respective se bazează pe o 
evaluare sistematică a riscurilor de mediu 
asociate instalațiilor individuale în cauză.

Or. de

Justificare

Cererea privind inspecțiile anuale este depășită deoarece se efectuează o egalizare a 
responsabilităților conform directivei Seveso-II. Riscurile pentru mediu depind de instalațiile 
individuale, de zona de amplasare și de circumstanțele geografice specifice. Evaluarea 
riscurilor și modul de abordare a acestor riscuri ar trebui să rămână la latitudinea statelor 
membre. Programele existente de administrare a mediului ar trebui luate în considerare în 
directivă.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește criterii referitoare la 
evaluarea riscurilor de mediu.

Aceste programe recompensează, prin 
scăderea frecvenței inspecțiilor, 
participarea operatorului la sistemul 
comunitar de management și audit 
ecologic (EMSA) în conformitate cu 
Regulamentul 761/2001 sau 
implementarea unor sisteme echivalente 
de management al mediului.

Or. de
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Justificare

Cererea privind inspecțiile anuale este depășită deoarece se efectuează o egalizare a 
responsabilităților conform directivei Seveso-II. Riscurile pentru mediu depind de instalațiile 
individuale, de zona de amplasare și de circumstanțele geografice specifice. Evaluarea 
riscurilor și modul de abordare a acestor riscuri ar trebui să rămână la latitudinea statelor 
membre. Programele existente de administrare a mediului ar trebui luate în considerare în 
directivă.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Rezultatele auditului ecologic în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) 
din Regulamentul 76/2001 sau verificările 
privind respectarea, conform cerințelor, a 
sistemelor de management al mediului se 
consideră verificări în sensul alineatului 
(5) de la prezentul articol.

Or. de

Justificare

Cererea privind inspecțiile anuale este depășită deoarece se efectuează o egalizare a 
responsabilităților conform directivei Seveso-II. Riscurile pentru mediu depind de instalațiile 
individuale, de zona de amplasare și de circumstanțele geografice specifice. Evaluarea 
riscurilor și modul de abordare a acestor riscuri ar trebui să rămână la latitudinea statelor 
membre. Programele existente de administrare a mediului ar trebui luate în considerare în 
directivă.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Raportul se comunică operatorului în cauză 
în termen de două luni. Raportul aprobat 
este pus la dispoziția publicului de către 
autoritatea competentă, în termen de 



PE407.661v01-00 28/42 PR\725932RO.doc

RO

douăsprezece luni de la efectuarea 
inspecției.

Or. de

Justificare

Informațiile relevante despre mediu trebuie făcute publice conform Convenției de la Aarhus. 
Ar trebui luată în calcul o dată limită pentru consultare înainte de publicarea raportului.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Convenția de la Aarhus și Dispozițiile CE privind punerea în aplicare a acesteia nu prevăd 
această dispoziție.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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



PR\725932RO.doc 29/42 PE407.661v01-00

RO

mai stricte pentru respectarea articolului 
19.

Or. de

Justificare

Convenția de la Aarhus sau Dispozițiile CE privind punerea în aplicare a acesteia nu prevăd 
excepțiile pentru accesul la informații și pentru implicarea opiniei publice în procesul de 
autorizare.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) După luarea unei decizii privind 
acordarea sau reexaminarea, autoritatea 
competentă pune la dispoziția publicului 
următoarele informații:

Or. de

Justificare

Convenția de la Aarhus și Dispozițiile CE privind punerea în aplicare a acesteia nu prevăd 
această dispoziție.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) metoda utilizată pentru determinarea 
valorilor limită de emisie incluse în 
autorizație sau în normele generale 
obligatorii, în raport cu cele mai bune 
tehnici disponibile și cu nivelurile de 

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

descrise în documentele de referință BAT;

Or. de

Justificare

Convenția de la Aarhus și Dispozițiile CE privind punerea în aplicare a acesteia nu prevăd 
această dispoziție.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 26 - alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) rezultatul reexaminării normelor 
generale obligatorii, menționate la 
articolul 18 alineatul (3) și rezultatul 
reexaminării autorizațiilor, menționate la 
articolul 22 alineatele (1), (3) și (4);

(g) rezultatul reexaminării autorizațiilor, 
menționate la articolul 22 alineatele (1), (3) 
și (4);

Or. de

Justificare

Convenția de la Aarhus și Dispozițiile CE privind punerea în aplicare a acesteia nu prevăd 
această dispoziție.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 29 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) performanțele instalațiilor în ceea ce 
privește emisiile, poluarea, consumul și 
natura materiilor prime, utilizarea energiei 
sau producerea de deșeuri;

(a) performanțele instalațiilor în ceea ce 
privește emisiile asociate cu BAT, 
poluarea, consumul și natura materiilor 
prime, utilizarea energiei sau producerea 
de deșeuri;

Or. de
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Justificare

De rezultatul schimbului de informații aparține o descriere a celor mai bune tehnici 
disponibile; se va menține formularea inițială din Directiva 96/61/CEE (Directiva IPPC) și 
implicit schimbul de informații stabilit („Procesul Sevilla”).

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 29 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cele mai bune tehnici disponibile
utilizate, monitorizarea aferentă și 
progresul acestora.

Or. de

Justificare

De rezultatul schimbului de informații aparține o descriere a celor mai bune tehnici 
disponibile; se va menține formularea inițială din Directiva 96/61/CEE (Directiva IPPC) și 
implicit schimbul de informații stabilit („Procesul Sevilla”).

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) performanțele instalațiilor în ceea ce 
privește emisiile, poluarea, consumul și 
natura materiilor prime, utilizarea energiei 
sau producerea de deșeuri;

(a) performanțele instalațiilor în ceea ce 
privește emisiile asociate cu BAT, 
poluarea, consumul și natura materiilor 
prime, utilizarea energiei sau producerea 
de deșeuri;

(b) tehnicile utilizate, monitorizarea (b) cele mai bune tehnici disponibile
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aferentă și progresul acestora. utilizate, monitorizarea aferentă și 
progresul acestora.

Or. de

Justificare

De rezultatul schimbului de informații aparține o descriere a celor mai bune tehnici 
disponibile; se va menține formularea inițială din Directiva 96/61/CEE (Directiva IPPC) și 
implicit schimbul de informații stabilit („Procesul Sevilla”).

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare măsuri de 
stimulare a operatorilor în vederea 
dezvoltării și a aplicării de tehnici 
emergente.

Statele membre pun în aplicare măsuri de 
stimulare a operatorilor în vederea 
dezvoltării și a aplicării de tehnici 
emergente.

În înțelesul primului paragraf, Comisia 
adoptă măsuri pentru a determina:
(a) tipul de activități industriale prioritare 
pentru dezvoltarea și aplicarea tehnicilor 
emergente;
(b) obiective indicative pentru statele 
membre privind dezvoltarea și aplicarea 
tehnicilor emergente;
(c) instrumentele care permit evaluarea 
progreselor înregistrate în dezvoltarea și 
aplicarea tehnicilor emergente.
Respectivele măsuri, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. de
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Justificare

Promovarea dezvoltării și utilizarea tehnologiilor de viitor nu ar trebui să fie obiectul 
legislației pentru aprobarea instalațiilor. Dispozițiile care impun modul de efectuare a 
cercetărilor și dezvoltării în statele membre încalcă principiul subsidiarității.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 31 - litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) arderi de proces

Or. de

Justificare

Excepția pentru arderile de proces este necesară, deoarece acestea în mare parte nu pot 
respecta valorile limită conform anexei V (în special oxidul de azot). Deoarece costurile sunt 
mai mari decât efectul pozitiv asupra mediului, adaptarea tehnică nu ar fi justificată.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care gazele reziduale de la 
două sau mai multe instalații de ardere pot 
fi eliberate printr-un coș comun, ținând 
cont de factorii de natură tehnică și 
economică, ansamblul format de aceste 
instalații se consideră drept o singură 
instalație de ardere, iar capacitățile acestora 
se însumează.

Or. de

Justificare

Se vor clarifica intențiile; conform propunerii Comisiei, reglementarea poate fi eludată dacă 
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se construiește un coș pentru fiecare instalație.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) De îndată ce tehnicile de măsurare 
corespunzătoare vor fi disponibile în 
Comunitate, Comisia, stabilește data de la 
care se efectuează măsurarea continuă a 
emisiilor în aer de metale grele, dioxine și 
furani.

(5) De îndată ce tehnicile de măsurare 
corespunzătoare vor fi standardizate în 
Comunitate, autoritatea competentă
stabilește în avizul de autorizare dacă se 
efectuează măsurarea continuă a emisiilor 
în aer de metale grele, dioxine și furani.

Aceste măsuri de modificare a unor 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 69 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Procedurile standardizate de măsurare asigură comparabilitatea rezultatelor măsurătorilor 
și posibilitatea de punere în aplicare a valorilor limită a emisiilor.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pe baza schimbului de informații în 
conformitate cu articolul 29, Comisia 
poate prezenta Parlamentului European 
și Consiliului propuneri corespunzătoare 
privind o adaptare la progresul științific și 
tehnic a anexei V părțile 3 și 4, a anexei
VI părțile 1, 2, 6, 7 și 8, a anexei VII 
părțile 1, 5, 6, 7 și 8 și a anexei VIII părțile 
2 și 4.
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Măsurile în cauză, care vizează 
modificarea unor elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Adaptarea anexelor ar trebui să fie supusă controlului democratic legitimat de către 
Parlamentul European și de către Consiliu.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 69a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a
La elaborarea normelor de aplicare și a 
modificărilor unor porțiuni ale directivei, 
Comisia cooptează, printre altele, 
grupurile de interese care participă la 
schimbul de informații menționat la 
articolul 29. Avizele sunt transmise 
comitetului menționat la articolul 69 
alineatul (1). Comisia prezintă rapoarte 
privind avizele primite.

Or. de

Justificare

Schimbul de informații cu grupurile de interese este esențial pentru directivă și trebuie 
menținut pentru momentul când se vor lua deciziile în comitologie.
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Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 69b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69b
Propunerile prezentate comitetului 
menționat la articolul 69 alineatul (1) în 
vederea luării unei decizii sunt supuse 
unei evaluări de impact.

Or. de

Justificare

Este necesară o evaluare de impact, pentru a recunoaște la timp un efort disproporționat 
rezultat în urma unor decizii de comitologie.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

putere de lege și actele administrative 
adoptate în conformitate cu articolul 71 
alineatul (1) cel târziu începând cu 
[ziua/luna/anul (de ex., 1 ianuarie 2016, 
adică la cinci ani de la intrarea în vigoare).

În cazul instalațiilor care, la momentul 
intrării în vigoare, corespund cerințelor 
din directivele menționate la articolul 72, 
se aplică termenul menționat la alineatul 
(2).

Or. de

Justificare

Datele limită pentru transpunerea în legislația națională ar trebui diferențiate pentru a ține 
seama de efectul obținut prin transpunere și de costurile necesare.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În ceea ce privește instalațiile 
menționate la anexa I, punctul 2.5 litera 
(c), punctul 5.3 literele (c), (d) și (e), 
punctul 6.1 litera (c), punctele 6.9 și 6.10, 
precum și instalațiile menționate la punctul 
1.1 cu o putere termică instalată mai mică 
de 50 MW și instalațiile menționate la 
punctul 6.6 litera (a) cu mai puțin de 40 
000 de păsări și care au intrat în funcțiune 
înainte de data menționată la articolul 71 
alineatul (1), statele membre aplică actele 
cu putere de lege și actele administrative 
adoptate în conformitate cu articolul 71 
alineatul (1) cel târziu începând cu 
[ziua/luna/anul (de ex., 1 iulie 2017, adică 
la șase ani și jumătate de la intrarea în 
vigoare).

Or. de
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Justificare

Datele limită pentru transpunerea în legislația națională ar trebui diferențiate pentru a ține 
seama de efectul obținut prin transpunere și de costurile necesare. Instalațiile care la 
intrarea în vigoare funcționează conform legislației afectează mediul în mai mică măsură și 
au o prestație anticipată mai mare.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1 Arderea combustibililor în instalații cu 
o putere termică instalată egală sau mai 
mare de 20 MW

1.1 Arderea combustibililor în instalații cu 
o putere termică instalată egală sau mai 
mare de 50 MW

Or. de

Justificare

Directiva IPPC revendică includerea operațiunilor industriale relevante în mod special 
pentru mediu. O scădere a nivelului randamentului nu corespunde cerințelor și duce la 
împovărare, fără ca efectul asupra mediului să fie cel scontat.

Amendamentul 55

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 rațe sau 11 
500 de curcani

(a) 40 000 de locuri pentru păsări

Or. de

Justificare

Directiva IPPC revendică includerea operațiunilor industriale relevante în mod special 
pentru mediu. O scădere a numărului de locuri pentru animale nu corespunde acestei cerințe 
și duce la cerințe prea mari în acest domeniu al agriculturii.
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. informațiile publicate de Comisie în 
temeiul articolului 16 alineatul (2) sau de 
către organizațiile internaționale publice;

Or. de

Justificare

Se vor lua în considerare informațiile publicate de către organizațiile internaționale publice 
pentru stabilirea celor mai bune tehnici disponibile. Se va menține formularea din textul 
reglementării în vigoare.

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care valorile limită de 
emisie menționate anterior nu pot fi 
respectate din cauza caracteristicilor 
combustibilului, instalațiile trebuie să 
atingă o rată de desulfurare de cel puțin 
60% în cazul instalațiilor cu o putere 
termică nominală de până la 100 MWth, 
iar în cazul instalațiilor cu o putere 
termică nominală mai mare de 100 
MWth, dar nu mai mare de 300 MWth, se 
aplică o valoare limită de emisie de 400 
mg/Nm3 și o rată de desulfurare de cel 
puțin 95%.

Or. de

Justificare

În cazul unui conținut ridicat de sulf natural al cărbunilor autohtoni, în reglementarea în 
vigoare ar trebui să fie posibilă o rată minimă de desulfurare importantă, deoarece nu se pot 
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respecta valori limită. Reglementarea are o importanță minimă pentru emisiile de SO2 în 
comunitate, dar are o importanță economică mare pentru regiunile afectate.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Anexa V – punctul 2 – subpunctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care valorile limită de 
emisie menționate anterior nu pot fi 
respectate din cauza caracteristicilor 
combustibilului, instalațiile cu o putere 
termică nominală 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 puțin 
92%. Instalațiile cu o putere termică 
nominală de peste 300 MWth trebuie să 
atingă o rată de desulfurare de cel puțin 
95% și o valoare limită de emisie de cel 
mult 400 mg/Nm3.

Or. de

Justificare

În cazul unui conținut ridicat de sulf natural al cărbunilor autohtoni, în reglementarea în 
vigoare ar trebui să fie posibilă o rată minimă de desulfurare importantă, deoarece nu se pot 
respecta valori limită. Reglementarea are o importanță minimă pentru emisiile de SO2 în 
comunitate, dar are o importanță economică mare pentru regiunile afectate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Protecția mediului cu o abordare integrată privind autorizarea instalațiilor

Țelul propunerii de directivă este prelucrarea și sinteza într-un singur text a șapte directive 
separate privind emisiile industriale.

52 000 de instalații industriale sunt afectate de procedura legislativă, care împreună sunt 
responsabile în Europa pentru o mare parte a emisiei în atmosferă a anumitor poluanți și 
contribuie la ratarea obiectivelor Strategiei tematice privind poluarea aerului.

Proiectul Comisiei prevede o abordare integrată pentru a implica cât mai cuprinzător și 
echilibrat aspectele privind mediul în procedura de autorizare a instalațiilor. Se tinde spre o 
limitare efectivă a emisiilor prin intermediul celor mai bune tehnici disponibile (BAT), care 
trebuie puse în aplicare cu mai multă consecvență decât până în momentul de față.
Denaturarea concurenței în domeniul comunitar, provocată de transpunerea neunitară a 
legislației existente, se va înlătura pe parcurs.

Raportorul susține strategia Comisiei. Se salută abordarea integrată, cât și înăsprirea la 
implementare a utilizării celor mai bune tehnici disponibile. Amendamentele au ca obiectiv 
asigurarea și îmbunătățirea instrumentelor directivei împotriva unei interpretări greșite, 
simplificarea transpunerii și diminuarea birocrației inutile.

Plasa europeană de siguranță

Prima modificare de bază are ca obiectiv menținerea în forma sa actuală a schimbului de 
informații fructuos între grupurile de interese cum ar fi industria și organizațiile 
neguvernamentale („Procesul Sevilla”) pentru descrierea celor mai bune tehnici. Rezultatul 
acestuia trebuie să fie în continuare întocmirea documentelor de referință BAT.

Se susține introducerea valorilor limită a emisiilor obligatorii din punct de vedere juridic.
Propunerea Comisiei prevede deducerea directă a valorilor limită din documentele de referință 
BAT. Aceasta nu poate fi pusă în practică și urmarea ar fi o influență politică nedorită asupra 
procesului Sevilla. Din acest motiv, cu cea de a doua modificare de bază pe care o propune 
raportorul, o comisie de comitologie cu control parlamentar este însărcinată cu stabilirea cel 
puțin a măsurilor de limitare a emisiilor. Cerințele minime formează o plasă de siguranță 
europeană care nu trebuie să fie încălcată de nicio instalație.

La nivelul autorităților competente locale se dau măsuri de limitare a emisiilor pentru 
instalațiile individuale, care rezultă în emisii corespunzătoare cerințelor din documentele de 
referință BAT, lăsând loc pentru flexibilitate și pentru găsirea modului cel mai bun de a 
proceda în funcție de condițiile de la fața locului. Astfel se rezolvă o problemă și anume că în 
cadrul operării normale a fiecărei instalații apar valori maxime ale emisiilor care pot depăși 
emisiile din descrierile privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile; acestea apar de 
exemplu la pornirea unei instalații. În niciun caz nu se vor încălca limitele stabilite de plasa 
europeană de siguranță.
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Această propunere aduce un echilibru pentru întocmirea pe de o parte a unui standard 
european pentru autorizarea instalațiilor industriale. Pe de altă parte oferă statelor membre 
spațiul de mișcare absolut necesar pentru luarea deciziilor, astfel încât acestea să poată lua în 
considerare caracteristicile tehnice ale instalației respective, poziția geografică și condițiile 
locale de mediu.

Limitarea efortului administrativ

Printre obiectivele Comisiei la revizia directivelor se numără printre altele și reducerea 
birocrației, susținută cu tărie și de către raportor. O serie de amendamente trebuie să 
îmbunătățească revizia din acest punct de vedere, de exemplu, amendamentele privind 
flexibilizarea normelor dure privind inspecția instalațiilor și a celor privind sarcina 
operatorului de a raporta în privința respectării obligațiilor. O degrevare în acest punct vine nu 
în ultimul rând și în ajutorul autorităților competente, deoarece acestea își pot utiliza 
capacitățile acolo unde este necesar, de exemplu la instalații care necesită o atenție urgentă 
sub aspectul securității mediului.

Suplimentar, raportorul propune amendamente pentru a întări importanța Parlamentului în 
cazul viitoarelor modificări a unor părți mai puțin importante din directivă, respectiv ca, în 
cazul deciziilor Comisiei, să asigure includerea unei expertize externe și transparența efectelor 
economice a deciziilor.

Extinderile la domeniul de aplicare a directivei trebuie revocate dacă efectul asupra mediului 
nu se justifică. Același lucru este valabil pentru dispozițiile privind protecția solului și a apei 
subterane care este reglementată deja pe plan comunitar sau național.
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