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Amendamentul 53
João Ferreira

Poziția Consiliului 
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Pentru a preveni, reduce și, pe cât 
posibil, elimina poluarea provenind din 
activitățile industriale în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește” și cu 
principiul prevenirii poluării, este necesar 
să se stabilească un cadru general pentru 
controlul principalelor activități industriale, 
acordând prioritate intervențiilor la sursă și 
asigurând o gestionare prudentă a 
resurselor naturale.

(2) Pentru a preveni, reduce și, pe cât 
posibil, elimina poluarea provenind din 
activitățile industriale, este necesar să se 
stabilească un cadru general pentru 
controlul principalelor activități industriale,
asigurând că responsabilitatea le revine 
operatorilor, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale sectoarelor 
industriale și ale operatorilor, acordând 
prioritate intervențiilor la sursă și asigurând 
o gestionare prudentă a resurselor naturale.

Or. pt

Amendamentul 54
Andres Perello Rodriguez

Poziția Consiliului 
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Pentru a preveni, reduce și, pe cât 
posibil, elimina poluarea provenind din 
activitățile industriale în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește” și cu 
principiul prevenirii poluării, este necesar 
să se stabilească un cadru general pentru 
controlul principalelor activități industriale, 
acordând prioritate intervențiilor la sursă și
asigurând o gestionare prudentă a 
resurselor naturale.

(2) Pentru a preveni, reduce și, pe cât 
posibil, elimina poluarea provenind din 
activitățile industriale în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește” și cu 
principiul prevenirii poluării, este necesar 
să se stabilească un cadru general pentru 
controlul principalelor activități industriale, 
acordând prioritate intervențiilor la sursă,
asigurând o gestionare prudentă a 
resurselor naturale și ținând seama, atunci 
când este necesar, de situația socio-
economică și de caracteristicile locale 
specifice ale locului unde se desfășoară 
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activitatea.

Or. es

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a consolida sprijinul acordat pentru stabilirea unor 
excepții justificate care sunt incluse deja în poziția Consiliului.

Amendamentul 55
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului 
Considerentul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Pentru a garanta prevenirea și 
controlul poluării, este necesar ca fiecare 
instalație să funcționeze numai pe baza 
unei autorizații sau, în cazul anumitor 
instalații sau activități care utilizează 
solvenți organici, numai pe baza unei 
autorizații sau a unei înregistrări.  
Utilizarea globală a solvenților organici 
ar trebui redusă la minimum.

Or. el

Amendamentul 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Poziția Consiliului 
Considerentul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Abordările diferite pentru controlarea, 
în mod separat, a emisiilor în aer, apă sau 
sol pot favoriza trecerea poluării de la o 
componentă a mediului la alta, mai degrabă 
decât protecția mediului în ansamblu. Prin 
urmare, este necesar să se prevadă o 
abordare integrată de prevenire și control al 
emisiilor în aer, apă și sol, de management 

(3) Abordările diferite pentru controlarea, 
în mod separat, a emisiilor în aer, apă sau 
sol pot favoriza trecerea poluării de la o 
componentă a mediului la alta, mai degrabă 
decât protecția mediului în ansamblu. Prin 
urmare, este necesar să se prevadă o 
abordare integrată de prevenire și control al 
emisiilor în aer, apă și sol, de management 
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al deșeurilor, de eficiență energetică și de 
prevenire a accidentelor.

al deșeurilor, de eficiență energetică și de 
prevenire a accidentelor, precum și să se 
creeze condiții de concurență echitabile în 
Uniunea Europeană prin alinierea 
cerințelor legate de performanțele de 
mediu ale instalațiilor industriale.

Or. de

Justificare

Doar atunci când toate instalațiile industriale de pe teritoriul UE respectă standardele de 
mediu bazate pe BAT se poate atinge un nivel mai ridicat de protecție a mediului fără să se 
creeze distorsiuni ale concurenței în interiorul UE. 

Amendamentul 57
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului 
Considerentul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Pentru a garanta prevenirea și controlul 
poluării, fiecare instalație ar trebui să 
funcționeze numai dacă deține o autorizație 
sau, în cazul anumitor instalații sau 
activități care utilizează solvenți organici, 
numai dacă deține o autorizație sau dacă 
este înregistrată. 

(5) Pentru a garanta prevenirea și controlul 
poluării, fiecare instalație ar trebui să 
funcționeze numai dacă deține o autorizație 
sau, în cazul anumitor instalații sau 
activități care utilizează solvenți organici, 
numai dacă deține o autorizație sau dacă 
este înregistrată. Utilizarea globală a 
solvenților organici ar trebui redusă la 
minimum.

Or. en

Amendamentul 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului 
Considerentul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9)  În vederea evitării dublei reglementări, 
autorizația pentru o instalație care intră sub 

(9)  În vederea evitării dublei reglementări,
nu se prevede ca autorizația pentru o 
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incidența Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității ar trebui să nu includă o 
valoare limită pentru emisiile directe de 
gaze cu efect de seră specificate în anexa I 
la respectiva directivă, cu excepția cazului 
în care este necesar să se asigure că nu este 
provocată o poluare locală semnificativă 
sau a cazului în care instalația respectivă 
este exclusă din sistem.

instalație care intră sub incidența Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității să includă o valoare 
limită pentru emisiile directe de gaze cu 
efect de seră specificate în anexa I la 
respectiva directivă, cu excepția cazului în 
care este necesar să se asigure că nu este 
provocată o poluare locală semnificativă 
sau a cazului în care instalația respectivă 
este exclusă din sistem.

Or. en

Justificare

Amendamentul se bazează pe articolul 66 alineatul (2) litera (d): (i) pentru a asigura 
claritatea juridică, deoarece, în conformitate cu articolul 193 din TFUE, legislația Uniunii 
nu împiedică statele membre să aplice cerințe naționale mai stricte în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră și (ii) pentru a le permite acelor state membre care optează 
pentru aplicarea unor asemenea cerințe să facă acest lucru în cadrul autorizației integrate, 
eliberate conform prezentei directive. De la prima lectură a Parlamentului European, Regatul 
Unit, Țările de Jos și Comisia au prezentat interpretări juridice diferite ale dispozițiilor de la 
articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 59
João Ferreira

Poziția Consiliului
Considerentul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) În vederea evitării dublei reglementări, 
autorizația pentru o instalație care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității1 ar trebui să nu includă o 
valoare limită pentru emisiile directe de
gaze cu efect de seră specificate în anexa I 
la respectiva directivă, cu excepția cazului 

(9) În vederea evitării dublei reglementări,
statele membre pot să includă în
autorizația pentru o instalație care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității1 o valoare limită pentru 
emisiile directe de gaze cu efect de seră 
specificate în anexa I la respectiva 
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în care este necesar să se asigure că nu este 
provocată o poluare locală semnificativă 
sau a cazului în care instalația respectivă 
este exclusă din sistem.

directivă, cu excepția cazului în care este 
necesar să se asigure că nu este provocată o 
poluare locală semnificativă sau a cazului 
în care instalația respectivă este exclusă din 
sistem.

Or. pt

Amendamentul 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Poziția Consiliului
Considerentul 9a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(9a) În conformitate cu articolul 193 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, nicio dispoziție din prezenta 
directivă nu împiedică statele membre să 
mențină sau să introducă măsuri de 
protecție mai stricte, cum ar fi cerințe 
legate de emisiile de gaze cu efect de seră 
aplicabile instalațiilor care intră sub 
incidența anexei I la Directiva 
2003/87/CE, cu condiția ca aceste măsuri 
să fie compatibile cu tratatele și să fie 
notificate Comisiei.

Or. en

Justificare

De la prima lectură au avut loc dezbateri publice în mai multe state membre în legătură cu 
adoptarea unor norme privind emisiile de CO2 provenite de la noile centrale termoelectrice.
Părerile au fost divergente în ceea ce privește compatibilitatea acestor măsuri cu legislația 
UE. Un amendament menit să clarifice acest aspect este justificat prin urmare de articolul 66 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul de procedură, pentru „luarea în considerare a unui 
fapt sau a unei situații juridice noi, apărute după prima lectură”.



PE439.994v01-00 8/78 AM\810288RO.doc

RO

Amendamentul 61
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului 
Considerentul 11

Poziția Consiliului Amendamentul

(11) Autorizația ar trebui să cuprindă toate 
măsurile necesare pentru atingerea unui 
nivel înalt de protecție a mediului în 
ansamblul său și să asigure funcționarea 
instalației în conformitate cu principiile 
generale care reglementează obligațiile de 
bază ale operatorului. De asemenea,
autorizația ar trebui să stabilească valori 
limită de emisie pentru substanțele 
poluante sau parametri sau măsuri 
tehnice echivalente, să prevadă cerințe 
adecvate pentru protejarea solului și a 
apelor subterane, precum și cerințe
referitoare la monitorizare. Condițiile 
autorizației ar trebui stabilite pe baza celor 
mai bune tehnici disponibile.

(11) Autorizația ar trebui să cuprindă toate 
măsurile necesare pentru atingerea unui 
nivel înalt de protecție a mediului în 
ansamblul său și, de asemenea, să 
stabilească valori limită de emisie pentru 
substanțele poluante, să prevadă cerințe 
adecvate pentru protejarea solului și a 
apelor subterane, dispoziții referitoare la 
monitorizare, precum și o listă a 
substanțelor sau preparatelor periculoase 
utilizate, astfel cum sunt definite în 
Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1967 privind apropierea actelor 
cu putere de lege și a actelor 
administrative referitoare la clasificarea, 
ambalarea și etichetarea substanțelor 
periculoase1. Condițiile autorizației ar 
trebui stabilite pe baza celor mai bune 
tehnici disponibile.
______________
1 JO L 196, 16.8.1967, p. 1.

Or. en

Amendamentul 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Considerentul 15

Poziția Consiliului Amendamentul

(15)  Pentru a ține cont de anumite 
circumstanțe specifice în care aplicarea 
nivelurilor de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile ar conduce la
costuri disproporționat de mari față de 
beneficiile aduse mediului, autoritățile 
competente ar trebui să fie în măsură să 

(15)  Pentru a ține cont de anumite 
circumstanțe specifice în care aplicarea 
nivelurilor de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile ar conduce la
efecte negative semnificative între 
diversele medii, autoritățile competente ar 
trebui să fie în măsură să stabilească 



AM\810288RO.doc 9/78 PE439.994v01-00

RO

stabilească valorile limită de emisie care se 
abat de la nivelurile respective. Astfel de 
abateri ar trebui să se bazeze pe o evaluare 
care să țină seama de criterii bine definite.
Valorile limită de emisie stabilite în 
prezenta directivă nu ar trebui depășite. În 
orice caz, nu ar trebui să se producă nicio 
poluare semnificativă și ar trebui atins un 
nivel ridicat de protecție a mediului în 
ansamblul său.

valorile limită de emisie care se abat de la 
nivelurile respective. Astfel de abateri ar 
trebui să fie conforme cu abordarea 
integrată, să se bazeze pe o evaluare
tehnică detaliată care să țină seama de 
criterii bine definite și să fie limitate în 
timp. Valorile limită de emisie stabilite în 
prezenta directivă nu ar trebui depășite. În 
orice caz, nu ar trebui să se producă nicio 
poluare semnificativă și ar trebui atins un 
nivel ridicat de protecție a mediului în 
ansamblul său.

Or. en

Justificare

Modificarea unui considerent nou introdus de Consiliu.

Amendamentul 63
Andres Perello Rodriguez

Poziția Consiliului 
Considerentul 15

Poziția Consiliului Amendamentul

(15) Pentru a ține cont de anumite 
circumstanțe specifice în care aplicarea 
nivelurilor de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile ar conduce la 
costuri disproporționat de mari față de
beneficiile aduse mediului, autoritățile 
competente ar trebui să fie în măsură să 
stabilească valorile limită de emisie care se 
abat de la nivelurile respective. Astfel de 
abateri ar trebui să se bazeze pe o evaluare 
care să țină seama de criterii bine definite.
Valorile limită de emisie stabilite în 
prezenta directivă nu ar trebui depășite. În 
orice caz, nu ar trebui să se producă nicio 
poluare semnificativă și ar trebui atins un 
nivel ridicat de protecție a mediului în 
ansamblul său.

(15) Pentru a ține cont de anumite 
circumstanțe specifice în care aplicarea 
nivelurilor de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile ar conduce la 
costuri disproporționat de mari și ar avea 
un impact socio-economic deosebit de 
grav raportat la beneficiile aduse 
mediului, autoritățile competente ar trebui 
să fie în măsură să stabilească valorile 
limită de emisie care se abat de la 
nivelurile respective. Astfel de abateri ar 
trebui să se bazeze pe o evaluare care să 
țină seama de criterii bine definite. Valorile 
limită de emisie stabilite în prezenta 
directivă nu ar trebui depășite. În orice caz, 
nu ar trebui să se producă nicio poluare
semnificativă și ar trebui atins un nivel 
ridicat de protecție a mediului în ansamblul 
său.
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Or. es

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a consolida sprijinul acordat pentru stabilirea unor 
excepții justificate care sunt incluse deja în poziția Consiliului.

Amendamentul 64
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului 
Considerentul 18

Poziția Consiliului Amendamentul

(18) Împrăștierea gunoiului de grajd 
contribuie în mod semnificativ la emiterea 
de poluanți în aer și în apă. În vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite de 
Strategia tematică privind poluarea 
aerului și de dreptul Uniunii privind 
protecția apelor, Comisia ar trebui să 
revizuiască necesitatea de a institui 
controalele cele mai adecvate ale acestor 
emisii prin aplicarea celor mai bune 
tehnici disponibile.

eliminat

Or. en

Justificare

Această clauză de revizuire suplimentară nu este necesară. În cazul în care o astfel de 
reglementare s-ar dovedi necesară în viitor, Comisia Europeană ar putea revizui directiva în 
orice moment. Punerea în aplicare a Directivei privind nitrații la nivelul statelor membre a
introdus deja o politică restrictivă și elaborată în ceea ce privește gunoiul de grajd.

Amendamentul 65
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului 
Considerentul 19

Poziția Consiliului Amendamentul

(19) Creșterea în sistem intensiv a eliminat
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păsărilor de curte și a vitelor contribuie în 
mod semnificativ la emiterea de poluanți 
în aer și în apă. În vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite în Strategia tematică 
privind poluarea aerului și în dreptul 
Uniunii privind protecția apelor, este 
necesar să fie reexaminată de către 
Comisie necesitatea stabilirii unor praguri 
de capacitate diferențiate pentru diferite 
specii de păsări de curte, în vederea 
definirii domeniului de aplicare al 
prezentei directive, precum și necesitatea 
stabilirii celor mai adecvate controale ale 
emisiilor provenind de la instalațiile de 
creștere a vitelor.

Or. en

Justificare

Această clauză de revizuire suplimentară nu este necesară. În cazul în care o astfel de 
reglementare s-ar dovedi necesară în viitor, Comisia Europeană ar putea revizui directiva în 
orice moment. În plus, extinderea domeniului de aplicare al prezentei directive nu este 
proporțională cu impactul pe care activitățile respective l-ar putea avea asupra mediului.

Amendamentul 66
Esther de Lange

Poziția Consiliului 
Considerentul 21

Poziția Consiliului Amendamentul

(21) În anumite cazuri în care 
reexaminarea și actualizarea autorizației 
demonstrează că pentru introducerea celor 
mai bune noi tehnici este posibil să fie 
necesară o perioadă mai mare de cinci ani 
de la publicarea unei decizii privind 
concluziile BAT, autoritățile competente 
pot stabili o perioadă de timp mai 
îndelungată în condițiile de autorizare, în 
cazurile în care acest lucru este justificat pe 
baza criteriilor prevăzute de prezenta 
directivă.

(21) În anumite cazuri, cum ar fi cele 
privind instalațiile existente cu cicluri de 
investiții pe termen lung, în care 
reexaminarea și actualizarea autorizației 
demonstrează că pentru introducerea celor 
mai bune noi tehnici este posibil să fie 
necesară o perioadă mai mare de cinci ani 
de la publicarea unei decizii privind 
concluziile BAT, autoritățile competente 
pot stabili o perioadă de timp mai 
îndelungată în condițiile de autorizare, în 
cazurile în care acest lucru este justificat pe 
baza criteriilor prevăzute de prezenta 
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directivă.

Or. en

Justificare

În cazul instalațiilor existente este nevoie de un timp suficient pentru adaptarea la BREF, 
luându-se în considerare ciclurile de investiții. 

Amendamentul 67
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Considerentul 21

Poziția Consiliului Amendamentul

(21) În anumite cazuri în care 
reexaminarea și actualizarea autorizației 
demonstrează că pentru introducerea celor 
mai bune noi tehnici este posibil să fie 
necesară o perioadă mai mare de cinci ani 
de la publicarea unei decizii privind 
concluziile BAT, autoritățile competente 
pot stabili o perioadă de timp mai 
îndelungată în condițiile de autorizare, în 
cazurile în care acest lucru este justificat pe 
baza criteriilor prevăzute de prezenta 
directivă.

(21) În anumite cazuri în care 
reexaminarea și actualizarea autorizației 
demonstrează că pentru introducerea celor 
mai bune noi tehnici este posibil să fie 
necesară o perioadă mai mare de cinci ani 
de la publicarea unei decizii privind 
concluziile BAT, autoritățile competente 
pot stabili o perioadă de timp mai 
îndelungată în condițiile de autorizare, în 
cazurile în care acest lucru este justificat, 
de exemplu pentru a ține seama de 
ciclurile de investiții, pe baza criteriilor 
prevăzute de prezenta directivă. Ca și în 
cazul abaterii de la nivelurile de emisie 
asociate celor mai bune tehnici 
disponibile, autoritatea competentă pune 
la dispoziția publicului motivele care 
justifică perioada mai îndelungată.  

Or. en

Justificare

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
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provision. 

Amendamentul 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Poziția Consiliului 
Considerentul 23

Poziția Consiliului Amendamentul

(23) Pentru a garanta faptul că exploatarea 
unei instalații nu deteriorează calitatea 
solului și a apelor subterane, este necesar 
să se stabilească, printr-un raport privind 
situația de referință, starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane. Raportul 
privind situația de referință ar trebui să fie 
un instrument practic care să permită, în 
măsura posibilului, o comparație
cuantificată între starea amplasamentului 
descrisă în raport și starea amplasamentului 
în momentul încetării definitive a 
activităților, pentru a evalua dacă s-a 
produs o creștere semnificativă a poluării 
solului sau a apelor subterane. Prin urmare, 
raportul privind situația de referință ar 
trebui să conțină informații care să 
utilizeze datele existente privind 
măsurătorile efectuate în sol și în apele 
subterane și datele istorice legate de 
utilizările din trecut ale amplasamentului.

(23) Pentru a garanta faptul că exploatarea 
unei instalații nu deteriorează calitatea 
solului și a apelor subterane, este necesar 
să se stabilească, printr-un raport privind 
situația de referință, starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane. Raportul 
privind situația de referință ar trebui să fie 
un instrument practic care să permită, în 
măsura posibilului, o comparație între 
starea amplasamentului descrisă în raport și 
starea amplasamentului în momentul 
încetării definitive a activităților, pentru a 
evalua dacă s-a produs o creștere 
semnificativă a poluării solului sau a apelor 
subterane. Prin urmare, raportul privind 
situația de referință ar trebui să conțină 
informații care să utilizeze datele existente 
privind măsurătorile efectuate în sol și în 
apele subterane și datele istorice legate de 
utilizările din trecut ale amplasamentului.

Or. fr

Justificare

Amendament corelat cu amendamentul 2 la articolul 22 alineatul (2).
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Amendamentul 69
João Ferreira

Poziția Consiliului 
Considerentul 24

Poziția Consiliului Amendamentul

(24) În conformitate cu principul 
„poluatorul plătește”, la evaluarea 
nivelului de amploare a poluării solului și 
a apelor subterane provocate de operator,
care ar atrage obligația readucerii 
amplasamentului la starea descrisă în 
raportul privind situația de referință, statele 
membre ar trebui să țină seama de 
condițiile de autorizare care s-au aplicat în 
decursul desfășurării activității în cauză, de 
măsurile de prevenire a poluării adoptate 
pentru instalație, precum și de creșterea 
relativă a poluării față de nivelul de 
contaminare identificat în raportul privind 
situația de referință. Răspunderea privind 
poluarea care nu a fost provocată de 
operator intră sub incidența legislației 
naționale relevante și, după caz, a dreptului 
relevant al Uniunii.

(24) Având în vedere necesitatea de a
garanta că funcționarea unei instalații nu 
antrenează o deteriorare semnificativă a 
calității solului sau a apelor subterane, 
este necesar să se efectueze o evaluare a 
nivelului poluării solului și a apelor 
subterane provocate de operator, cu scopul 
de a aplica obligația readucerii 
amplasamentului la starea descrisă în 
raportul privind situația de referință. În 
cadrul acestei proceduri, statele membre 
ar trebui să țină seama de condițiile de 
autorizare care s-au aplicat în decursul 
desfășurării activității în cauză, de măsurile 
de prevenire a poluării adoptate pentru 
instalație, precum și de creșterea relativă a 
poluării față de nivelul de contaminare 
identificat în raportul privind situația de 
referință. Răspunderea privind poluarea 
care nu a fost provocată de operator intră 
sub incidența legislației naționale relevante 
și, după caz, a dreptului relevant al 
Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Poziția Consiliului 
Considerentul 24

Poziția Consiliului Amendamentul

(24) În conformitate cu principul 
„poluatorul plătește”, la evaluarea nivelului 
de amploare a poluării solului și a apelor 

(24) În conformitate cu principul 
„poluatorul plătește”, la evaluarea nivelului 
de amploare a poluării solului și a apelor 
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subterane provocate de operator, care ar 
atrage obligația readucerii 
amplasamentului la starea descrisă în 
raportul privind situația de referință, statele 
membre ar trebui să țină seama de 
condițiile de autorizare care s-au aplicat în 
decursul desfășurării activității în cauză, de 
măsurile de prevenire a poluării adoptate 
pentru instalație, precum și de creșterea 
relativă a poluării față de nivelul de 
contaminare identificat în raportul privind 
situația de referință. Răspunderea privind 
poluarea care nu a fost provocată de 
operator intră sub incidența legislației 
naționale relevante și, după caz, a dreptului 
relevant al Uniunii.

subterane provocate de operator, care ar 
atrage obligația readucerii 
amplasamentului la starea descrisă în 
raportul privind situația de referință, statele 
membre ar trebui să țină seama de 
condițiile de autorizare care s-au aplicat în 
decursul desfășurării activității în cauză, de 
măsurile de prevenire a poluării adoptate 
pentru instalație, precum și de creșterea 
relativă a poluării față de nivelul de 
contaminare identificat în raportul privind 
situația de referință. Răspunderea privind 
poluarea care nu a fost provocată de 
operator intră sub incidența legislației 
naționale relevante și, după caz, a dreptului 
relevant al Uniunii. Viitoarea legislație sau 
revizuiri ale legislației UE privind 
protecția solului și a apelor subterane ar 
trebui să fie elaborate fără a aduce 
atingere dispozițiilor prezentei directive.  

Or. fr

Justificare

Ar trebui să existe o logică de ansamblu a dispozițiilor UE referitoare la sol și apele 
subterane care vor fi adoptate în viitor.

Amendamentul 71
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului 
Considerentul 27

Poziția Consiliului Amendamentul

(27) Arderea combustibilului în instalații 
cu o putere termică instalată totală mai 
mică de 50 MW contribuie în mod 
semnificativ la emisiile de poluanți în 
atmosferă. În vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite de Strategia tematică 
privind poluarea aerului Comisia ar 
trebui să revizuiască necesitatea de a 
institui controalele cele mai adecvate ale 
emisiilor provenind de la astfel de 

eliminat
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instalații.

Or. it

Justificare

Instalațiile cu o putere termică instalată mai mică de 50MW nu contribuie în mod 
semnificativ la nivelul emisiilor. În plus, nu există documente de referință BAT.

Amendamentul 72
Jutta Haug

Poziția Consiliului
Considerentul 29 

Poziția Consiliului Amendamentul

(29) Comisia ar trebui să revizuiască 
necesitatea de a stabili valori limită de 
emisie la nivel comunitar și de a modifica 
valorile limită de emisie prevăzute în anexa 
V pentru anumite instalații mari de ardere, 
ținând seama de analizarea și actualizarea 
documentelor de referință BAT relevante. 
În acest context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare specificul sistemelor energetice 
ale rafinăriilor.

(29) Comisia ar trebui să revizuiască 
necesitatea de a stabili valori limită de 
emisie la nivel comunitar și de a modifica 
valorile limită de emisie prevăzute în anexa 
V pentru anumite instalații mari de ardere, 
ținând seama de analizarea și actualizarea 
documentelor de referință BAT relevante. 
În acest context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare specificul sistemelor energetice 
ale rafinăriilor. În cazul acestor instalații 
se aplică în continuare valorile limită de 
emisie existente în temeiul Directivei 
2001/80/CE, sub rezerva posibilei adoptări 
a unor noi standarde prin procedura 
legislativă ordinară.

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea clarității juridice, este necesar să se reitereze că, în cazul acestor 
instalații, dispozițiile existente din Directiva 2001/80/CE au fost încorporate în diferite părți 
ale acestui proiect de act legislativ.
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Amendamentul 73
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului 
Considerentul 29 

Poziția Consiliului Amendamentul

(29) Comisia ar trebui să revizuiască 
necesitatea de a stabili valori limită de 
emisie la nivel comunitar și de a modifica 
valorile limită de emisie prevăzute în anexa 
V pentru anumite instalații mari de ardere, 
ținând seama de analizarea și actualizarea 
documentelor de referință BAT relevante. 
În acest context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare specificul sistemelor energetice 
ale rafinăriilor.

(29) Comisia ar trebui să revizuiască 
necesitatea de a stabili valori limită de 
emisie la nivel comunitar și de a modifica 
valorile limită de emisie prevăzute în anexa 
V pentru anumite instalații mari de ardere, 
ținând seama de analizarea și actualizarea 
documentelor de referință BAT relevante. 
În acest context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare specificul sistemelor energetice 
ale rafinăriilor. În cazul acestor instalații 
se aplică în continuare valorile limită de 
emisie existente în temeiul Directivei 
2001/80/CE până la revizuirea 
documentelor de referință BAT în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. it

Justificare

Valorile limită de emisie stabilite în temeiul Directivei 2001/80/CE sunt menționate de mai 
multe ori în propunerea de reformare. Din motive de certitudine juridică, este preferabil să se 
precizeze intențiile urmărite prin poziția comună.

Amendamentul 74
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului 
Considerentul 30 

Poziția Consiliului Amendamentul

(30) Datorită caracteristicilor anumitor 
combustibili solizi indigeni, este potrivit să 
se aplice ratele minime de desulfurare și nu 
valori limită de emisie în cazul dioxidului 
de sulf pentru instalațiile de ardere care 
folosesc astfel de combustibili. În plus, 
având în vedere caracteristicile specifice 

(30) Datorită caracteristicilor anumitor 
combustibili solizi indigeni, este potrivit să 
se aplice ratele minime de desulfurare și nu 
valori limită de emisie în cazul dioxidului 
de sulf pentru instalațiile de ardere care 
folosesc astfel de combustibili. În plus, 
având în vedere caracteristicile specifice 
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ale șisturilor bituminoase, care pot să nu 
permită aplicarea acelorași tehnici de 
reducere a sulfului sau atingerea aceleiași 
eficiențe a desulfurării ca în cazul altor 
combustibili, este adecvată utilizarea unei 
rate de desulfurare puțin mai scăzută în 
cazul instalațiilor care folosesc acest 
combustibil.

ale șisturilor bituminoase, care pot să nu 
permită aplicarea acelorași tehnici de 
reducere a sulfului sau atingerea aceleiași 
eficiențe a desulfurării ca în cazul altor 
combustibili, este adecvată utilizarea unei 
rate de desulfurare puțin mai scăzută în 
cazul instalațiilor care folosesc acest 
combustibil. Dată fiind posibilitatea ca, 
din cauza caracteristicilor specifice ale 
combustibililor solizi indigeni al căror 
conținut volatil este mai mic de 10%, să 
nu poată fi respectate valorile limită de 
emisie stabilite pentru NOx, este oportună 
stabilirea unui minim mai ridicat în cazul 
valorii limite de emisie pentru NOx.

Or. en

Amendamentul 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Poziția Consiliului 
Considerentul 37 

Poziția Consiliului Amendamentul

(37) Pentru a preveni, reduce și, pe cât 
posibil, elimina poluarea rezultată din 
activitățile industriale în modul cel mai 
eficient din punct de vedere al costurilor, 
asigurând, totodată, un nivel ridicat al 
protecției mediului în ansamblul său, în 
special prin punerea în aplicare a celor 
mai bune tehnici disponibile, ar putea fi 
analizate posibilitățile de utilizare a 
instrumentelor de piață, cum ar fi 
certificatele de emisii pentru oxizi de azot 
și dioxid de sulf. 

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest considerent nu ar trebui inclus în directivă, deoarece anticipează concluziile unui 
studiu comandat de către Comisie și desfășurat în prezent de către o firmă de consultanță 
specializată. Nu ar trebui instituit un sistem de piață pentru poluanți cum ar fi oxizii de azot și 
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dioxidul de sulf, deoarece un asemenea sistem s-ar afla în contradicție cu abordarea 
europeană privind plafoanele naționale de emisii.

Amendamentul 76
João Ferreira

Poziția Consiliului 
Considerentul 37 

Poziția Consiliului Amendamentul

(37) Pentru a preveni, reduce și, pe cât 
posibil, elimina poluarea rezultată din 
activitățile industriale în modul cel mai 
eficient din punct de vedere al costurilor, 
asigurând, totodată, un nivel ridicat al 
protecției mediului în ansamblul său, în 
special prin punerea în aplicare a celor mai 
bune tehnici disponibile, ar putea fi 
analizate posibilitățile de utilizare a 
instrumentelor de piață, cum ar fi 
certificatele de emisii pentru oxizi de azot 
și dioxid de sulf.

(37) Pentru a preveni, reduce și, pe cât 
posibil, elimina poluarea rezultată din 
activitățile industriale în modul cel mai
rentabil, echitabil și eficient, asigurând, 
totodată, un nivel ridicat al protecției 
mediului în ansamblul său, în special prin 
punerea în aplicare a celor mai bune tehnici 
disponibile, ar putea fi analizate 
posibilitățile de garantare a unui acces 
deplin și a finanțării pentru
microîntreprinderi și IMM-uri în vederea 
implementării și actualizării acestora.

Or. pt

Amendamentul 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului 
Considerentul 39 

Poziția Consiliului Amendamentul

(39) Pentru a permite adaptarea 
prevederilor prezentei directive la 
progresul științific și tehnic pe baza celor 
mai bune tehnici disponibile, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat cu privire la adaptarea anumitor 
părți din anexele V, VI și VII la un astfel 

(39) Pentru a permite adaptarea 
prevederilor prezentei directive la 
progresul științific și tehnic pe baza celor 
mai bune tehnici disponibile, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat cu privire la adoptarea 
concluziilor BAT, precum și la 
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de progres științific și tehnic. În cazul 
instalațiilor de incinerare a deșeurilor și 
al instalațiilor de coincinerare a 
deșeurilor, aceasta poate include 
stabilirea criteriilor de acordare a 
derogărilor de la monitorizarea continuă 
a emisiilor totale de pulberi. De 
importanță deosebită este ca în timpul 
lucrărilor pregătitoare Comisia să 
consulte experți, în conformitate cu 
angajamentele făcute în Comunicarea 
Comisiei din 9 decembrie 2009 cu privire 
la punerea în aplicare a articolului 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

completarea valorilor limită de emisie și a 
normelor privind monitorizarea și 
conformitatea în temeiul prezentei 
directive și alinierea acestora la 
concluziile BAT.  

Or. en

Justificare

Modificarea unui considerent nou introdus de Consiliu.

Amendamentul 78
Richard Seeber

Poziția Consiliului 
Considerentul 39 

Poziția Consiliului Amendamentul

(39) Pentru a permite adaptarea 
prevederilor prezentei directive la 
progresul științific și tehnic pe baza celor 
mai bune tehnici disponibile, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat cu privire la adaptarea anumitor 
părți din anexele V, VI și VII la un astfel 
de progres științific și tehnic. În cazul 
instalațiilor de incinerare a deșeurilor și al 
instalațiilor de coincinerare a deșeurilor, 
aceasta poate include stabilirea criteriilor 
de acordare a derogărilor de la 
monitorizarea continuă a emisiilor totale de 
pulberi. De importanță deosebită este ca în 
timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să 

(39) Pentru a permite adaptarea 
prevederilor prezentei directive la 
progresul științific și tehnic pe baza celor 
mai bune tehnici disponibile, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din tratat cu privire la adaptarea anumitor 
părți din anexele V, VI și VII la un astfel 
de progres științific și tehnic. În cazul 
instalațiilor de incinerare a deșeurilor și al 
instalațiilor de coincinerare a deșeurilor, 
aceasta poate include, printre altele,
stabilirea criteriilor de acordare a 
derogărilor de la monitorizarea continuă a 
emisiilor totale de pulberi. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
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consulte experți, în conformitate cu 
angajamentele făcute în Comunicarea 
Comisiei din 9 decembrie 2009 cu privire 
la punerea în aplicare a articolului 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Or. en

Justificare

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 

Amendamentul 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului 
Considerentul 39a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(39a) Pentru a permite completarea sau 
modificarea dispozițiilor prezentei 
directive în scopul asigurării punerii în 
aplicare consecvente pe întregul teritoriu 
al Uniunii a celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum sunt descrise în 
documentele de referință BAT, Comisia 
ar trebui să fie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din TFUE în ceea ce privește 
stabilirea de criterii specifice pentru 
abateri, în cazuri excepționale, de la 
nivelurile de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile.  

Or. en
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Amendamentul 80
Richard Seeber

Poziția Consiliului 
Considerentul 39a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(39a) Pentru a aborda chestiunea 
denaturării concurenței în cadrul pieței 
interne sau aspectele de mediu 
semnificative, pe baza unei evaluări a 
punerii în aplicare a celor mai bune 
tehnici disponibile în cadrul anumitor 
activități sau a impactului acestor 
activități asupra mediului în ansamblul 
său, Comisia prezintă propuneri pentru 
stabilirea unor cerințe minime la nivelul 
Uniunii pentru valorile limită de emisie și 
pentru normele privind monitorizarea și 
conformitatea. 

Or. en

Amendamentul 81
Edite Estrela

Poziția Consiliului 
Considerentul 39a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(39a) Pentru a permite adaptarea 
dispozițiilor prezentei directive în funcție 
de rezultatele evaluării efectuate de 
Comisie pentru a determina necesitatea 
introducerii, la nivelul Uniunii, a unor 
cerințe minime privind valorile limită de 
emisie și normele privind monitorizarea și 
conformitatea în ceea ce privește anumite 
activități care intră sub incidența 
concluziilor BAT pertinente, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
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European și Consiliului o propunere în 
temeiul articolului 294 din TFUE.

Or. pt

Justificare

O eventuală încorporare a conceptului de „plasă de siguranță” în propunerea de directivă ar 
trebui efectuată în cadrul procedurii de codecizie, în vederea unei maxime participări a 
tuturor părților interesate.

Amendamentul 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

2. „poluare” înseamnă introducerea directă 
sau indirectă, ca rezultat al activității 
umane, de substanțe, vibrații, căldură sau 
zgomot în aer, apă sau sol, care poate avea 
efect nociv asupra sănătății umane sau 
asupra calității mediului, care poate duce la 
efecte dăunătoare asupra proprietății 
materiale sau poate altera sau afecta mediul 
sau alte utilizări legitime ale mediului;

2. „poluare” înseamnă introducerea directă 
sau indirectă, ca rezultat al activității 
umane, de substanțe, vibrații, căldură sau 
zgomot în aer, apă sau sol, care poate avea 
efect nociv asupra sănătății umane sau 
asupra calității mediului, care poate duce la 
efecte dăunătoare asupra ecosistemelor sau
proprietății materiale sau poate altera sau 
afecta mediul sau alte utilizări legitime ale 
mediului;

Or. de

Justificare

Din studiul TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity) comandat de ONU rezultă 
că ecosistemele reprezintă un capital natural și contribuie semnificativ la funcționarea 
mediului nostru înconjurător.
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Amendamentul 83
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

17. „substanțe periculoase” înseamnă 
substanțe sau amestecuri în sensul 
articolului 2 punctele 7 și 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și a amestecurilor;

17. „substanțe periculoase” înseamnă 
substanțe  sau grupe de substanțe, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 29 
din Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei;

Or. en

Justificare

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Amendamentul 84
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

17. „substanțe periculoase” înseamnă 
substanțe sau amestecuri în sensul 
articolului 2 punctele 7 și 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor;

17. „substanțe periculoase” înseamnă 
substanțe sau amestecuri în sensul 
articolului 2 punctele 7 și 8 din 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor sau grupe de substanțe, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 29 din Directiva 2000/60/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei;

Or. en

Amendamentul 85
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 22

Poziția Consiliului Amendamentul

22. „păsări de curte” înseamnă păsări de 
curte astfel cum sunt definite la articolul 
2 punctul 1 din Directiva 90/539/CEE 
privind condițiile de sănătate animală 
care reglementează comerțul 
intracomunitar și importurile din țări terțe 
de păsări de curte și de ouă pentru 
incubație.

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 22

Poziția Consiliului Amendamentul

22. „păsări de curte” înseamnă păsări de 
curte astfel cum sunt definite la articolul 
2 punctul 1 din Directiva 90/539/CEE 
privind condițiile de sănătate animală 
care reglementează comerțul 
intracomunitar și importurile din țări terțe 
de păsări de curte și de ouă pentru 
incubație.

eliminat

Or. en
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Justificare

Această definiție a păsărilor de curte extinde domeniul de aplicare al directivei și la alte 
păsări decât găini ouătoare, pui de carne, curcani și rațe și ar include păsări precum 
potârnichi, fazani și alte păsări sălbatice. Aceste alte păsări sunt crescute în spații închise 
doar pentru perioade foarte scurte de timp și nu ar fi rentabil ca aceste clădiri să 
îndeplinească standardele în materie de cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

Amendamentul 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 22

Poziția Consiliului Amendamentul

22. „păsări de curte” înseamnă păsări de 
curte astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 1 din Directiva 90/539/CEE 
privind condițiile de sănătate animală care 
reglementează comerțul intracomunitar și 
importurile din țări terțe de păsări de curte 
și de ouă pentru incubație.

22. „păsări de curte” înseamnă păsări de 
curte astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 1 din Directiva 90/539/CEE 
privind condițiile de sănătate animală care 
reglementează comerțul intracomunitar și 
importurile din țări terțe de păsări de curte 
și de ouă pentru incubație, cu excepția 
păsărilor aparținând speciei prepelițelor.

Or. fr

Justificare

Directiva include prepelița (0.25 kg) în categoria păsărilor de curte, echivalându-se astfel 
creșterea prepelițelor cu cea a puilor (2 kg) sau a curcanilor (10 kg) când, de fapt, impactul 
acestora asupra mediului este mult mai scăzut. De aceea, este esențial să se țină seama de 
specificitatea creșterii prepelițelor în comparație cu alte tipuri de creștere a păsărilor de 
curte. Aplicarea dispozițiilor directivei în cazul creșterii prepelițelor este disproporționată și 
nu își poate găsi justificarea în motive legate de protecția mediului. Ignorarea acestor 
diferențe poate duce la dispariția creșterii prepelițelor din Europa și odată cu aceasta, la 
pierderea a sute de locuri de muncă.



AM\810288RO.doc 27/78 PE439.994v01-00

RO

Amendamentul 88
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 26

Poziția Consiliului Amendamentul

26. „ore de funcționare” înseamnă timpul, 
exprimat în ore, în care o instalație de 
ardere, în totalitatea sa sau parțial, 
funcționează și evacuează emisii în aer, cu 
excepția perioadelor de pornire și de 
oprire;

26. „ore de funcționare” înseamnă timpul, 
exprimat în ore, în care o instalație de 
ardere, în totalitatea sa sau parțial, 
funcționează și evacuează emisii în aer,
inclusiv perioadele de pornire și de oprire;

Or. en

Justificare

Modificarea unei noi definiții introduse de Consiliu.
În timpul perioadelor de pornire și de oprire se generează emisii considerabile.

Amendamentul 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 3 - punctul 26

Poziția Consiliului Amendamentul

26. „ore de funcționare” înseamnă timpul, 
exprimat în ore, în care o instalație de 
ardere, în totalitatea sa sau parțial, 
funcționează și evacuează emisii în aer, cu 
excepția perioadelor de pornire și de 
oprire;

26. „ore de funcționare” înseamnă timpul, 
exprimat în ore, în care o instalație de 
ardere, în totalitatea sa sau parțial, 
funcționează și evacuează emisii în aer,
inclusiv perioadele de pornire și de oprire;

Or. en

Justificare

Amendament la textul introdus de Consiliu.
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Amendamentul 90
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 3 – punctul 26a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

26a. „operațiuni de pornire și oprire” 
înseamnă operațiuni prin care se pune în 
funcțiune, se scoate din funcțiune, se 
introduce sau se scoate din mersul în gol 
o instalație, un echipament sau un 
rezervor, excluzând  fazele de oscilație 
care intervin în condiții normale de 
funcționare a unei instalații;

Or. it

Justificare

Este oportună includerea printre definițiile generale a definiției pentru „operațiuni de 
pornire și oprire” de la articolul 57 punctul 13.

Amendamentul 91
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Articolul 3 – punctul 46a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

46a. „regiunile ultraperiferice” înseamnă 
departamentele franceze de peste mări în 
cazul Franței, Insulele Azore și Madeira 
în cazul Portugaliei și Insulele Canare în 
cazul Spaniei.

Or. en
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Amendamentul 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1)  În cazul în care emisiile de gaz cu efect 
de seră dintr-o instalație sunt specificate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură 
cu o activitate desfășurată în instalația 
respectivă, autorizația include o valoare 
limită pentru emisiile directe de astfel de 
gaze numai în cazul în care este necesar să 
se garanteze că nu este provocată o poluare 
locală semnificativă.

(1)  În cazul în care emisiile de gaz cu efect 
de seră dintr-o instalație sunt specificate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură 
cu o activitate desfășurată în instalația 
respectivă, statele membre pot decide să 
nu impună o valoare limită pentru emisiile 
directe de astfel de gaze numai în cazul în 
care este necesar să se garanteze că nu este 
provocată o poluare locală semnificativă.

Or. en

Justificare

Amendamentul se bazează pe articolul 66 alineatul (2) litera (d): (i) pentru a asigura 
claritatea juridică, deoarece, în conformitate cu articolul 193 din TFUE, legislația Uniunii 
nu împiedică statele membre să aplice cerințe naționale mai stricte în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră și (ii) pentru a le permite acelor state membre care optează 
pentru aplicarea unor asemenea cerințe să facă acest lucru în cadrul autorizației integrate, 
eliberate conform prezentei directive. De la prima lectură a Parlamentului European, Regatul 
Unit, Țările de Jos și Comisia au prezentat interpretări juridice diferite ale dispozițiilor de la 
articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 93
Chris Davies

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În cazul în care emisiile de gaz cu efect 
de seră dintr-o instalație sunt specificate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură 
cu o activitate desfășurată în instalația 
respectivă, autorizația include o valoare
limită pentru emisiile directe de astfel de 
gaze numai în cazul în care este necesar să 
se garanteze că nu este provocată o poluare 

(1) În cazul în care emisiile de gaz cu efect 
de seră dintr-o instalație sunt specificate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură 
cu o activitate desfășurată în instalația 
respectivă, statele membre pot decide să 
nu impună o valoare limită pentru emisiile 
directe de astfel de gaze numai în cazul în 
care este necesar să se garanteze că nu este 
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locală semnificativă. provocată o poluare locală semnificativă.

Or. en

Justificare

Pentru clarificarea faptului că prezenta legislație nu împiedică statele membre să introducă 
standarde în materie de performanță ecologică la nivel național menite să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul politicii interne.

Amendamentul 94
João Ferreira

Poziția Consiliului
Articolul 9 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În cazul în care emisiile de gaz cu efect 
de seră dintr-o instalație sunt specificate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură 
cu o activitate desfășurată în instalația 
respectivă, autorizația include o valoare 
limită pentru emisiile directe de astfel de 
gaze numai în cazul în care este necesar să 
se garanteze că nu este provocată o poluare 
locală semnificativă.

(1) În cazul în care emisiile de gaz cu efect 
de seră dintr-o instalație sunt specificate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE în legătură 
cu o activitate desfășurată în instalația 
respectivă, autorizația poate include, dacă 
statele membre doresc acest lucru, o 
valoare limită pentru emisiile directe de 
astfel de gaze numai în cazul în care este 
necesar să se garanteze că nu este 
provocată o poluare locală semnificativă.

Or. pt

Amendamentul 95
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 10 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prezentul capitol este aplicabil activităților 
enumerate în anexa I și care ating, după 
caz, pragurile de capacitate stabilite în 

Prezentul capitol este aplicabil activităților 
enumerate în anexa I și care ating, după 
caz, pragurile de capacitate stabilite în 
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anexa respectivă. anexa respectivă.

La calcularea puterii termice instalate 
totale a instalațiilor menționate la punctul 
1.1 din anexa I, nu se iau în considerare 
instalațiile de ardere cu o putere termică 
instalată mai mică de 50 MW și care 
funcționează mai puțin de 500 de ore pe 
an.

Or. en

Justificare

Atunci când se evaluează dacă au fost atinse pragurile de capacitate pentru instalațiile de 
ardere, ar trebui excluse instalațiile pentru situații de urgență, instalațiile cu sarcină maximă 
și alte instalații care funcționează cel mult 500 de ore pe an.

Amendamentul 96
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 11 - litera h

Poziția Consiliului Amendamentul

(h) 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 satisfăcătoare definită în 
conformitate cu articolul 22.

eliminat

Or. en

Justificare

Protecția solului are caracter local și specific amplasamentului și trebuie gestionată de 
autoritățile competente în conformitate cu legislația comunitară și națională privind mediul.
Descrierile foarte detaliate ale măsurilor (cum ar fi un raport privind situația de referință cu 
informații cuantificate, în conformitate cu articolul 22) periclitează principiile subsidiarității 
și proporționalității.
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Amendamentul 97
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 11 - litera h

Poziția Consiliului Amendamentul

(h) 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 satisfăcătoare definită în 
conformitate cu articolul 22.

(h) se iau măsurile necesare la încetarea 
definitivă a activităților pentru a se evita 
riscul de poluare și pentru readucerea
amplasamentului unde a funcționat 
respectiva instalație într-o stare 
corespunzătoare.

Or. de

Justificare

Protecția solului este o sarcină cu caracter local și specific amplasamentului, care trebuie 
monitorizată de către autoritățile naționale competente. Stabilirea la nivel european a unor 
obiective măsurabile birocratice și foarte detaliate (cum ar fi un raport privind situația de 
referință, în conformitate cu articolul 22) contravine principiilor subsidiarității și 
proporționalității. Readucerea amplasamentului unde a funcționat respectiva instalație într-o 
stare corespunzătoare evită riscurile pentru sănătate și poluarea mediului.

Amendamentul 98
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 1 – litera e

Poziția Consiliului Amendamentul

(e) dacă este cazul, a raportului privind 
situația de referință, în conformitate 
cu articolul 22 alineatul (2); 

eliminat

Or. en

Justificare

Protecția solului are caracter local și specific amplasamentului și trebuie gestionată de 
autoritățile competente în conformitate cu legislația comunitară și națională privind mediul.
Descrierile foarte detaliate ale măsurilor (cum ar fi un raport privind situația de referință cu 
informații cuantificate, în conformitate cu articolul 22) periclitează principiile subsidiarității 
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și proporționalității.

Amendamentul 99
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 1 – litera e

Poziția Consiliului Amendamentul

(e) dacă este cazul, a raportului privind 
situația de referință, în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (2);

eliminat

Or. it

Amendamentul 100
Edite Estrela

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ka) dacă este cazul, o evaluare care să 
demonstreze necesitatea de a stabili valori 
limită de emisie diferite de pragurile 
asociate cu BAT.

Or. pt

Justificare

Atunci când solicită o licență, operatorul ar trebui să prezinte o evaluare pentru a justifica 
orice solicitare pentru acordarea unei derogări.



PE439.994v01-00 34/78 AM\810288RO.doc

RO

Amendamentul 101
Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Ținând seama de avizul forumului, 
ghidurile menționate la literele (c) și (d) 
din paragraful al doilea sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menționată la articolul 75 alineatul (2).

Ținând seama de avizul forumului, 
ghidurile menționate la literele (c) și (d) 
din paragraful al doilea sunt adoptate
consecvent, în conformitate cu procedura 
de reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2) și sunt coerente cu avizul 
forumului.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că luarea deciziilor în cadrul comitetului de reglementare se 
desfășoară într-o manieră coerentă cu avizul forumului.

Amendamentul 102
Vladko Todorov Panayotov

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2).

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura
legislativă ordinară.

Or. en

Justificare

Având în vedere că deciziile privind BAT depind de alegerile făcute în ceea ce privește 
tehnologia, materiile prime, instalațiile de tratare a apei, standardele care trebuie aplicate în 
cazul deșeurilor generate și recomandările pentru tratarea deșeurilor, este esențial ca statele 
membre să participe în cadrul procedurii de stabilire a BAT pe baza expertizei lor naționale.  
Procedura legislativă ordinară le permite statelor membre să participe la elaborarea și 
adoptarea deciziilor privind BAT. De asemenea, Parlamentul European își menține 
capacitatea de a examina documentele privind deciziile legate de BAT.
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Amendamentul 103
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75
alineatul (2).

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT din documentele de referință BAT 
rezultate în urma schimbului de 
informații organizat în temeiul 
prezentului articol, după data menționată 
la articolul 83, în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la 
articolul 75 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Documentele de referință BAT (BREF) actualizate, a căror adoptare este pendinte sau care 
sunt în curs de a fi revizuite, sunt negociate în cadrul directivei actuale și în conformitate cu 
normele actuale ale procesului de la Sevilla. Pentru a evita apariția unor perturbări în cadrul 
procesului de revizuire și pentru a oferi certitudine juridică acelor sectoare care au BREF în 
pregătire, directiva ar trebui să indice în mod explicit că noile norme de adoptare a 
concluziilor BAT se aplică numai acelor BREF pentru care procesul de revizuire a început 
după intrarea în vigoare a directivei revizuite.

Amendamentul 104
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2).

(5) Comisia adoptă decizii privind 
concluziile BAT prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolul 76.
Această dispoziție se aplică numai 
documentelor de referință BAT a căror 
revizuire începe după data menționată la 
articolul 83. 
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Or. de

Justificare

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Amendamentul 105
Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2).

(5) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu 
articolul 76, decizii privind concluziile 
BAT din documentele de referință BAT 
rezultate în urma schimbului de 
informații organizat în temeiul 
prezentului articol, după data menționată 
la articolul 80.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure că luarea deciziilor în cadrul procedurii de reglementare se desfășoară 
într-o manieră coerentă cu rezultatul procesului de la Sevilla.

Amendamentul 106
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile (5) În urma consultării forumului, se 
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BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2).

adoptă decizii privind concluziile BAT în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menționată la articolul 75 alineatul (2).

Prezentul alineat se aplică adoptării și 
revizuirii documentelor de referință BAT 
ca urmare a intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. it

Justificare

Trebuie să se asigure consultarea părților interesate în privința adoptării deciziilor asupra 
concluziilor BAT. 

Din motive de certitudine juridică, este important ca mecanismele existente să se aplice în 
continuare procedurilor de revizuire a BAT în curs de derulare.

Amendamentul 107
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2).

(5) În urma consultării forumului, se 
adoptă decizii privind concluziile BAT în 
conformitate cu procedura de reglementare 
menționată la articolul 75 alineatul (2).

Prezentul alineat se aplică adoptării și 
revizuirii documentelor de referință BAT 
ca urmare a intrării în vigoare a prezentei 
directive. 

Or. it

Justificare

Trebuie să se asigure consultarea părților interesate în privința adoptării deciziilor asupra 
concluziilor BAT. Din motive de certitudine juridică, este important ca mecanismele existente 
să se aplice în continuare procedurilor de revizuire a BAT în curs de derulare.
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Amendamentul 108
Rovana Plumb

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2).

(5) Se adoptă decizii privind concluziile 
BAT în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 75 
alineatul (2). Această dispoziție se aplică 
numai documentelor de referință BAT a
căror revizuire a început după data 
menționată la articolul 83.

Or. en

Justificare

Documentele de referință BAT (BREF) actualizate, a căror adoptare este pendinte sau care 
sunt în curs de a fi revizuite, sunt negociate în cadrul directivei actuale și în conformitate cu 
normele actuale ale procesului de la Sevilla. Pentru a evita apariția unor perturbări în cadrul 
procesului de revizuire și pentru a oferi certitudine juridică acelor sectoare care au BREF în 
pregătire, directiva ar trebui să indice în mod explicit că noile norme de adoptare a 
concluziilor BAT se aplică numai acelor BREF pentru care procesul de revizuire a început 
după intrarea în vigoare a directivei revizuite.

Amendamentul 109
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) În urma adoptării unei decizii cu 
privire la concluziile BAT în temeiul 
alineatului (5), Comisia propune cerințe 
minime la nivelul Uniunii cel puțin 
pentru emisiile de dioxine, pentru emisiile 
de furani până la 31 decembrie 2011 și 
pentru emisiile de mercur până la 31 
decembrie 2013.
În urma adoptării unei decizii privind 
concluziile BAT în temeiul alineatului (5), 
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Comisia evaluează, de asemenea, 
necesitatea intervenției Uniunii prin 
stabilirea de cerințe minime privind 
valorile limită de emisie și normele în 
materie de monitorizare și conformitate 
pentru activitățile care intră sub incidența 
concluziilor BAT vizate, aplicabile pe 
întregul teritoriul al Uniunii, pe baza 
următoarelor criterii, prin care se 
urmăresc:
(a) evaluarea și prevenirea impactului 
activităților vizate asupra mediului în 
ansamblu și
(b) evaluarea stadiului punerii în aplicare 
a celor mai bune tehnici disponibile 
pentru activitățile vizate.
După ce a obținut avizul forumului 
menționat la alineatul (3) și în termen de 
maximum 12 luni de la adoptarea unei 
decizii privind concluziile BAT, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind constatările 
evaluării.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește atingerea unui compromis cu Consiliul în privința cerințelor 
minime.
Sistemul european de siguranță oferă o protecție minimă împotriva continuării unei proaste 
implementări a BAT. Este esențial ca sistemul european de siguranță să se întemeieze pe 
considerații tehnice bazate pe ceea ce se poate obține prin intermediul BAT. Mercurul, 
dioxinele și furanii sunt substanțe poluante foarte toxice, persistente și bioacumulative, motiv 
pentru care prevenirea și reducerea acestor substanțe poluante ar trebui să reprezinte o 
prioritate.
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Amendamentul 110
Martin Callanan

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) În urma adoptării unei decizii privind 
concluziile BAT în temeiul alineatului (5), 
Comisia evaluează necesitatea intervenției 
Uniunii prin stabilirea de cerințe minime 
privind valorile limită de emisie și 
normele în materie de monitorizare și 
evaluare a conformității pentru activitățile 
care intră sub incidența concluziilor BAT 
vizate, aplicabile pe întregul teritoriul al 
Uniunii, pe baza următoarelor criterii:
(a) impactul activităților vizate asupra 
mediului în ansamblu și

(b) stadiul punerii în aplicare a celor mai 
bune tehnici disponibile pentru activitățile 
vizate.
După ce a obținut avizul forumului 
menționat la alineatul (3) și în termen de 
maximum 18 luni de la adoptarea unei 
decizii privind concluziile BAT, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind constatările 
evaluării.

Or. en

Justificare

Această formulare clarifică faptul că Comisia ar trebui să elaboreze numai normele privind 
evaluarea conformității cu legislația, urmând ca statele membre să decidă în ce mod se 
asigură respectarea legislației. De asemenea, 12 luni nu reprezintă un termen realist pentru 
a-i permite Comisiei să analizeze în mod corespunzător concluziile BAT, motiv pentru care ar 
fi de preferat un termen de 18 luni. 
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Amendamentul 111
Martin Callanan

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5b) În cazul în care raportul menționat la 
alineatul (5a) identifică necesitatea unor 
cerințe minime la nivelul Uniunii pentru 
valorile limită de emisie sau a unor norme 
de monitorizare și de evaluare a 
conformității, raportul poate, după caz, să 
fie însoțit de o propunere legislativă.

Or. en

Justificare

Stabilirea în viitor a unor valori limită de emisie ar trebui să se facă în cadrul procedurii de 
codecizie, cu implicarea Parlamentului și a Consiliului, nu doar prin acte delegate.

Amendamentul 112
Jutta Haug

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) În cazul în care raportul menționat la 
alineatul (5a) identifică necesitatea unor 
cerințe minime privind valorile limită de 
emisie și a unor norme privind 
monitorizarea și conformitatea, aplicabile 
la nivelul Uniunii, Comisia adoptă prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 76 cerințe 
minime privind valorile limită de emisie și 
normele în materie de monitorizare și 
conformitate pentru activitățile în cauză.
Aceste cerințe minime sunt stabilite în 
mod corespunzător peste BAT-AEL, în 
vederea acordării de derogări în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4) 
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primul paragraf.
Înaintea adoptării cerințelor minime 
pentru valorile limită de emisie și a 
normelor în materie de monitorizare și 
conformitate pentru activitățile în cauză, 
Comisia pune la dispoziție concluziile 
schimbului de informații menționat în 
prezentul articol.

Or. en

Justificare

În cazul cerințelor minime la nivel european, și Comisia Europeană trebuie să respecte 
această abordare în mod corespunzător. De asemenea, cerințele minime trebuie să se situeze 
peste nivelul BAT (BAT-AEL) pentru a asigura o marjă de libertate minimă care este 
necesară pentru a acorda derogări astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (4), fără să 
se depășească cerințele minime.

Amendamentul 113
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) În cazul în care raportul menționat la
alineatul (5a) identifică necesitatea unor 
cerințe minime privind valorile limită de 
emisie și a unor norme privind 
monitorizarea și conformitatea, aplicabile 
la nivelul Uniunii, Comisia adoptă prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 76 cerințe 
minime privind valorile limită de emisie și 
normele în materie de monitorizare și 
conformitate pentru activitățile în cauză.
Cerințele minime se stabilesc astfel încât 
să permită aplicarea articolului 15 
alineatul (4).
Înaintea adoptării cerințelor minime 
pentru valorile limită de emisie și a 
normelor în materie de monitorizare și 
conformitate pentru activitățile în cauză, 
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Comisia consultă forumul menționat la 
alineatul (3). Comisia prezintă un raport 
asupra informaților primite.

Or. en

Justificare

Stabilirea unor cerințe minime la nivelul Uniunii pentru valorile limită de emisie este 
necesară pentru a consolida punerea în aplicare a BAT și pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile. Atunci când se identifică necesitatea unor cerințe minime la nivelul 
Uniunii, Comisia adoptă aceste cerințe minime.

Amendamentul 114
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5b) Comisia stabilește cerințele minime 
pentru valorile limită de emisie, 
parametrii sau măsurile tehnice 
echivalente și normele în materie de 
monitorizare și conformitate pentru 
activitățile în cauză menționate la 
alineatul (5a) prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolul 76.
Aceste cerințe minime se referă la 
principalele efecte asupra mediului 
cauzate de activitățile sau instalațiile 
vizate și se bazează pe BAT-AEL.
Cerințele minime sunt stabilite în mod 
corespunzător peste BAT-AEL, astfel 
încât să se poată stabili valori limită de 
emisie mai puțin stricte în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (4) primul paragraf.
Înaintea adoptării cerințelor minime 
pentru valorile limită de emisie și a 
normelor în materie de monitorizare și 
conformitate pentru activitățile în cauză, 
Comisia consultă forumul menționat la 
articolul 13 alineatul (3) și prezintă un 
raport cu privire la rezultatul 
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consultărilor și la modul în care s-a ținut 
seama de acestea.

Or. de

Justificare

Modificările introduse prin articolul 13 alineatul (5a) (nou) și alineatul (5b) (nou) reintroduc 
amendamentul 62 care a fost adoptat de Parlamentul European în primă lectură. De 
asemenea, ar trebui clarificat faptul că cerințele minime trebuie să se situeze deasupra 
„nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile” (BAT-AEL), adică trebuie 
să se respecte o diferență minimă între aceste două valori. Astfel se asigură că cerințele 
minime nu sunt depășite nici atunci când se recurge la derogarea prevăzută la articolul 15 
alineatul (4).

Amendamentul 115
Edite Estrela

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) În urma adoptării unei decizii privind 
concluziile BAT în temeiul alineatului (5), 
Comisia evaluează necesitatea intervenției 
Uniunii prin introducerea unor cerințe 
minime privind valorile limită de emisie și 
normele în materie de monitorizare și 
conformitate pentru anumite activități 
care intră sub incidența concluziilor BAT 
relevante, aplicabile pe întregul teritoriul 
al Uniunii, pe baza următoarelor criterii:
(a) impactul activității vizate asupra 
mediului în ansamblu și 
(b) stadiul punerii în aplicare a celor mai 
bune tehnici disponibile asociate 
activității în cauză.
După ce a obținut avizul forumului 
menționat la alineatul (3) și în termen de 
șase ani de la adoptarea unei decizii 
privind concluziile BAT, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind concluziile evaluării.
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Or. pt

Justificare

Evaluarea necesității unui sistem de siguranță ar trebui efectuată numai la șase ani după 
adoptarea concluziilor BAT, dat fiind faptul că operatorii au un termen de cinci ani [articolul 
21 alineatul (3)] pentru a aplica BAT în temeiul BREF revizuite și să adapteze acestea la 
AEL.

Amendamentul 116
Edite Estrela

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 5b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5b) În cazul în care raportul menționat la 
alineatul (5a) identifică necesitatea unor 
cerințe minime privind valorile limită de 
emisie și a unor norme privind 
monitorizarea și conformitatea, aplicabile 
la nivelul Uniunii, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere, în conformitate cu articolul 
294 din TFUE, referitoare la cerințele 
minime, la nivelul Uniunii, privind 
valorile limită de emisie și normele în 
materie de monitorizare și conformitate 
aplicabile pentru activitățile în cauză.

Or. pt

Justificare

O eventuală încorporare a conceptului de „sistem de siguranță” în propunerea de directivă 
ar trebui efectuată în cadrul procedurii de codecizie, în vederea unei maxime participări a 
tuturor părților interesate.
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Amendamentul 117
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c - punctul i

Poziția Consiliului Amendamentul

(i) metodologia de măsurare, frecvența și 
procedura de evaluare; și

(i) metodologia de măsurare, frecvența și 
procedura de evaluare sau metode 
echivalente; și

Or. xm

Justificare

Articolul 14 alineatul (1) prevede că autorizația ar trebui să includă toate măsurătorile 
necesare. Acestea sunt indicate mai clar la alineatul (1) litera (c) punctul (i). Pentru 
clarificare, ar trebui să se adauge că se pot aplica în continuare alte metode consacrate, care 
îndeplinesc standardele de mediu ridicate impuse. Acest amendament ar permite și aplicarea 
unor metode alternative, astfel încât sistemul german (care în locul măsurătorilor în cadrul 
exploatațiilor zootehnice recurge la o numărătoare fixă a animalelor) ar putea fi menținut în 
continuare.

Amendamentul 118
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c - punctul i

Poziția Consiliului Amendamentul

(i) metodologia de măsurare, frecvența și 
procedura de evaluare; și

(i) metodologia de măsurare, frecvența și 
procedura de evaluare sau metode 
echivalente; și

Or. en

Amendamentul 119
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c - punctul i

Poziția Consiliului Amendamentul

(i) metodologia de măsurare, frecvența și (i) metodologia de măsurare, frecvența și 
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procedura de evaluare; și procedura de evaluare sau metode 
echivalente; și

Or. en

Justificare

Articolul 14 alineatul (1) prevede că autorizația ar trebui să includă toate măsurătorile 
necesare. Acest aspect este precizat la alineatul (1) litera (c) punctul (i).  Ar trebui să se 
permită aplicarea în continuare a altor metode consacrate, care îndeplinesc standardele de 
mediu ridicate impuse. O astfel de modificare ar permite și aplicarea unor metode 
alternative, astfel încât sistemul național (care în locul măsurătorilor în cadrul exploatațiilor 
zootehnice recurge la o numărătoare fixă a animalelor) ar putea fi menținut în continuare.

Amendamentul 120
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) obligația de a furniza autorității 
competente cu regularitate și cel puțin o 
dată pe an:

(d) obligația de a furniza autorității 
competente cu regularitate și cel puțin o 
dată pe an:

(i) informații pe baza rezultatelor 
monitorizării emisiilor menționate la litera 
(c) și alte date care permit autorității 
competente să verifice conformitatea cu 
condițiile de autorizare; și

(i) informații pe baza rezultatelor 
monitorizării emisiilor menționate la litera 
(c) și alte date obligatorii care permit 
autorității competente să verifice 
conformitatea cu condițiile de autorizare; și

(ii) în cazul aplicării articolul 15 alineatul 
(3) litera (b), un rezumat al rezultatelor 
monitorizării emisiilor, care să permită 
comparația cu nivelurile de emisie asociate 
celor mai bune tehnici disponibile;

(ii) în cazul aplicării articolul 15 alineatul 
(3) litera (b), un rezumat al rezultatelor 
monitorizării emisiilor, care să permită 
comparația cu nivelurile de emisie asociate 
celor mai bune tehnici disponibile;

Autoritatea competentă poate solicita 
furnizarea informațiilor prevăzute la 
punctul (i) numai la intervale de 24 de 
luni, cu condiția ca, în cursul unei 
inspecții, să nu se fi identificat nicio 
încălcare gravă a condițiilor de 
autorizare. 

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament urmărește un compromis în ceea ce privește obligația operatorilor de 
a prezenta periodic rapoarte autorității competente. Acesta ține seama de amendamentul 20 
al poziției Parlamentului prezentate în primă lectură (raportare cel puțin la intervale de doi 
ani, în funcție de rezultatele inspecției) și clarifică faptul că în condițiile de autorizare ar 
trebui să se prevadă numai furnizarea datelor care le sunt necesare efectiv autorităților 
competente pentru verificarea conformității.

Amendamentul 121
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 18, 
autoritatea competentă poate stabili 
condiții de autorizare mai stricte decât 
cele rezultate din utilizarea celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în concluziile BAT.

eliminat

Or. it

Justificare

Stabilirea unor condiții mai stricte decât cele realizabile prin utilizarea BAT nu corespunde 
niciuneia dintre cerințele de mediu. În plus, dispoziția este superfluă în măsura în care 
articolul 193 autorizează statele membre să introducă măsuri mai stricte decât cele prevăzute 
în legislația UE.

Amendamentul 122
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 18, 
autoritatea competentă poate stabili 
condiții de autorizare mai stricte decât 
cele rezultate din utilizarea celor mai 

eliminat
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bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în concluziile BAT.

Or. de

Justificare

Opțiunea de a impune condiții de autorizare mai stricte decât BAT, fără condiții prealabile, 
este contrară principiului proporționalității și reduce valoarea eforturilor de stabilirea a 
unor valori ale emisiilor.

Amendamentul 123
Rovana Plumb

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 18, 
autoritatea competentă poate stabili 
condiții de autorizare mai stricte decât 
cele rezultate din utilizarea celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în concluziile BAT.

eliminat

Or. en

Justificare

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 
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Amendamentul 124
Antonio Masip Hidalgo

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 18, 
autoritatea competentă poate stabili 
condiții de autorizare mai stricte decât 
cele rezultate din utilizarea celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt 
descrise în concluziile BAT.

eliminat

Or. en

Amendamentul 125
Adam Gierek

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolului 18, 
valorile limită de emisie și parametrii și 
măsurile tehnice echivalente menționate la 
articolul 14 alineatele (1) și (2) se vor baza 
pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a 
se impune utilizarea unei anumite tehnici 
sau tehnologii.

(2) Fără a aduce atingere articolului 18, 
valorile limită de emisie și parametrii și 
măsurile tehnice echivalente menționate la 
articolul 14 alineatele (1) și (2) se vor baza 
pe cele mai bune tehnici și tehnologii
disponibile la nivel local, fără a se impune 
utilizarea unei anumite tehnici sau 
tehnologii. În cazul celor mai bune tehnici 
disponibile, toate documentele de 
referință adoptate înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei directive ar trebui să 
țină seama, de asemenea, în vederea 
stabilirii valorilor limită de emisie, de 
caracteristicile tehnice specifice ale 
instalației în cauză, de amplasarea 
geografică a acesteia, de caracteristicile 
geologice ale materiilor prime locale și de 
condițiile locale de mediu.

Or. pl
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Justificare

Articolul 15 ar trebui să prevadă că, în vederea stabilirii valorilor limită de emisie pe baza 
documentelor de referință care prezintă BAT și care au fost adoptate înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei directive privind emisiile industriale, ar trebui să țină seama de 
caracteristicile tehnice specifice ale instalației industriale, de amplasarea geografică a 
acesteia, de caracteristicile geologice ale materiilor prime locale și de condițiile locale de 
mediu.

Amendamentul 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul documentelor de referință BAT 
adoptate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive, valorile limită de 
emisie țin seama și de caracteristicile 
tehnice ale instalației în cauză, de 
amplasarea geografică a acesteia și de 
condițiile locale de mediu. 

Or. en

Justificare

La stabilirea valorilor limită de emisie în cazul documentelor de referință BAT (BREF) 
adoptate înainte de intrarea în vigoare a Directivei privind emisiile industriale, ar trebui să 
se țină seama de caracteristicile tehnice ale instalației în cauză, de amplasarea geografică a 
acesteia și de condițiile locale de mediu. Acest aspect este inclus în prezent la articolul 15 
alineatul (4), care nu ar trebui să se aplice documentelor de referință BAT existente.
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Amendamentul 127
Adam Gierek

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) stabilirea unor valori limită de emisie 
care nu depășesc nivelurile de emisie 
asociate celor mai bune tehnici disponibile.
Aceste valori limită de emisie se exprimă
pentru aceleași perioade sau pentru 
perioade mai scurte, precum și în aceleași 
condiții de referință ca și nivelurile de 
emisie asociate celor mai bune tehnici
disponibile; sau

(a) stabilirea unor valori limită de emisie 
care nu depășesc nivelurile de emisie 
asociate celor mai bune tehnici disponibile.
Aceste valori limită de emisie se exprimă
sub formă de valoare medie observată, 
definită ca valoare medie a tuturor 
valorilor din mulțimea numerică obținută 
prin utilizarea celor mai bune tehnici de 
măsurare în perioada de monitorizare 
aleasă; sau

Or. pl

Justificare

Acest lucru implică măsurarea valorii medii a unei mulțimi numerice care permite 
prelucrarea digitală a datelor fără ca zgomotele să interfereze cu grafica pe calculator.

Amendamentul 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia 
și condițiile locale de mediu, valori limită 
de emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și fără 
a aduce atingere articolului 18, autoritatea 
competentă poate stabili, în cazuri
excepționale, valori limită de emisie care 
diferă de cele stabilite prin aplicarea 
alineatului (3) pentru instalațiile existente 
în momentul adoptării concluziilor BAT, 
pentru o perioadă de cel mult cinci ani. O 
astfel de derogare se poate aplica numai 
în cazul în care o evaluare tehnică 
demonstrează că, din cauza amplasării 
geografice sau a condițiilor de mediu 
locale, punerea în aplicare a celei mai 
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bune tehnici disponibile descrise în BREF 
ar conduce la efecte negative 
semnificative între diversele medii și, prin 
urmare, ar fi incompatibilă cu abordarea 
integrată stabilită la articolul 11.

Or. en

Amendamentul 129
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia 
și condițiile locale de mediu, valori limită 
de emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
mod excepțional și în cazuri specifice, 
valori limită de emisie mai puțin riguroase 
pentru instalațiile existente.

Derogarea se acordă numai în cazul în 
care o evaluare tehnică demonstrează că, 
din cauza amplasării geografice sau a 
condițiilor de mediu locale, punerea în 
aplicare a celei mai bune tehnici 
disponibile descrise în BREF ar conduce 
la efecte negative semnificative între 
diversele medii și, prin urmare, ar fi în 
mod evident incompatibilă cu obiectivele 
stabilite la articolul 11 literele (c), (d) și 
(f) și articolul 4 din Directiva 
2000/60/CE1.
_____________
1Directiva 200/60/CE de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei

Or. en
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Justificare

Nivelul actual de flexibilitate al derogărilor trebuie să fie limitat și să se bazeze pe criterii 
clare, pentru a crea un mediu concurențial echitabil în cadrul sectorului industrial și pentru a 
promova inovațiile ecologice.

Amendamentul 130
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia 
și condițiile locale de mediu, valori limită 
de emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și fără 
a aduce atingere articolului 18, autoritatea 
competentă poate stabili, în mod 
excepțional și în cazuri specifice, valori 
limită de emisie mai puțin riguroase. O 
astfel de derogare nu se poate aplica decât 
în cazul în care o evaluare demonstrează 
că:

(a) amplasarea geografică specifică sau 
condițiile locale de mediu ale instalației în 
cauză împiedică aplicarea în întreaga 
instalație sau doar într-o parte a acesteia 
a celor mai bune tehnici disponibile 
descrise în documentul de referință BAT 
sau
(b) caracteristicile tehnice specifice ale 
instalației existente în cauză împiedică 
aplicarea în întreaga instalație sau doar 
într-o parte a acesteia a celor mai bune 
tehnici disponibile descrise în documentul 
de referință BAT sau
(c) caracteristicile tehnice specifice ale 
instalației existente în cauză, amplasarea 
geografică specifică sau condițiile locale 
de mediu specifice ar duce la costuri 
disproporționat de mari în comparație cu 
beneficiile pentru mediu, în cazul în care 
cele mai bune tehnici disponibile descrise 
în documentul de referință BAT ar fi puse 
în aplicare în instalația respectivă.  Aceste 
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costuri disproporționat de mari trebuie să 
fie costuri care nu au fost luate în 
considerare în schimbul de informații 
privind cele mai bune tehnici disponibile

Or. en

(Se reintroduce parțial amendamentul 32 din prima lectură.)

Justificare

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendamentul 131
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (3), autoritatea 
competentă poate stabili, în cazuri
specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia 
și condițiile locale de mediu, valori limită 
de emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

Prin derogare de la alineatul (3) și fără a 
aduce atingere articolului 18, autoritatea 
competentă poate stabili, în cazuri
excepționale, valori limită de emisie mai 
puțin riguroase. O astfel de derogare nu 
se poate aplica decât în cazul în care o 
evaluare demonstrează că:

(a) amplasarea geografică sau condițiile 
locale de mediu ale instalației în cauză 
împiedică aplicarea în întreaga instalație
sau doar într-o parte a acesteia a celor 
mai bune tehnici disponibile descrise în 
documentele de referință BAT sau 
(b) caracteristicile tehnice ale instalației 
în cauză împiedică aplicarea în întreaga 
instalație sau doar într-o parte a acesteia 
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a celor mai bune tehnici disponibile 
descrise în documentele de referință BAT 
sau
(c) costurile economice ale punerii în 
aplicare a celor mai bune tehnici 
disponibile astfel cum sunt descrise în 
documentele de referință BAT ar fi 
disproporționat de mari în comparație cu 
beneficiile pentru mediu.

Or. de

Justificare

La determinarea valorilor limită de emisie diferite în conformitate cu articolul 15 alineatul 
(4), trebuie să se asigure transparența în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul 132
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia 
și condițiile locale de mediu, valori limită 
de emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri excepționale, pe baza unei evaluări 
a costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice, valori limită de emisie care 
diferă de cele stabilite prin aplicarea 
alineatului (3), dacă: 

(a) amplasarea geografică sau condițiile 
locale de mediu ale instalației în cauză 
împiedică aplicarea în întreaga instalație 
sau doar într-o parte a acesteia a celor 
mai bune tehnici disponibile descrise în 
documentul de referință BAT sau
(b) caracteristicile tehnice ale instalației 
în cauză împiedică aplicarea în această 
instalație sau într-o parte a acesteia a 
celor mai bune tehnici disponibile 
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descrise în documentul de referință BAT 
sau
(c) aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum sunt descrise în 
documentul de referință BAT, ar conduce 
la o discrepanță evidentă între costurile 
economice și avantajele ecologice, care 
justifică o reevaluare a proporționalității 
aplicării.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament încearcă să ajungă la un compromis între articolul 15 alineatul (4) 
din poziția Consiliului și amendamentele 32 și 62 din prima lectură a Parlamentului 
European. În acest scop, domeniul de aplicare al alineatului (4) se limitează la cazuri 
excepționale care nu au fost sau nu au putut fi luate în considerare în mod corespunzător la 
stabilirea sau revizuirea unui BREF în timpul procesului menționat la articolul 13.

Amendamentul 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia 
și condițiile locale de mediu, valori limită 
de emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și fără 
a aduce atingere articolului 18, autoritatea 
competentă poate stabili, în cazuri
excepționale, valori limită de emisie mai 
puțin riguroase. O astfel de derogare nu 
se poate aplica decât în cazul în care o 
evaluare demonstrează că:

(a) amplasarea geografică sau condițiile 
locale de mediu ale instalației în cauză 
împiedică aplicarea în întreaga instalație 
sau doar într-o parte a acesteia a celor 
mai bune tehnici disponibile descrise în 
documentul de referință BAT sau
(b) caracteristicile tehnice ale instalației 
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existente în cauză împiedică aplicarea în 
întreaga instalație sau doar într-o parte a 
acesteia a celor mai bune tehnici 
disponibile descrise în documentul de 
referință BAT
(c) atunci când se aplică litera (a), 
punerea în aplicare a celor mai bune 
tehnici disponibile ar conduce la efecte 
negative semnificative între diversele 
medii și, prin urmare, ar fi incompatibilă 
cu obiectivele stabilite la articolul 11 
literele (c), (d) și (f) din prezenta directivă 
sau cu articolul 4 din Directiva 
2000/60/CE*.

Or. en

(Se reintroduce parțial amendamentul 32 din prima lectură.)

Justificare

Criteriile de acordare a derogărilor de la BAT ar trebui să fie clare și precise pentru a 
remedia deficiențele de aplicare și divergențele la scară largă între condițiile de autorizare 
pe teritoriul UE. Aceste divergențe mari sunt echivalente cu un mediu concurențial inechitabil 
pentru sectorul industrial pe piața internă, în defavoarea sănătății cetățenilor UE și cu efecte 
negative asupra mediului.

Amendamentul 134
Edite Estrelamail.com

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și fără 
a aduce atingere articolului 18, autoritatea 
competentă poate stabili, în cazuri
excepționale, valori limită de emisie mai 
puțin riguroase. O astfel de derogare nu 
se poate aplica decât în cazul în care o 
evaluare demonstrează că:
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(a) amplasarea geografică sau condițiile 
locale de mediu ale instalației în cauză 
împiedică aplicarea în întreaga instalație 
sau doar într-o parte a acesteia a celor 
mai bune tehnici disponibile descrise în 
documentul de referință BAT sau 
(b) caracteristicile tehnice specifice ale 
instalației existente în cauză împiedică 
aplicarea în întreaga instalație sau doar 
într-o parte a acesteia a celor mai bune 
tehnici disponibile descrise în documentul 
de referință BAT sau 
(c) aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum sunt descrise în 
documentul de referință BAT, ar conduce 
la o discrepanță evidentă între costurile 
economice și avantajele ecologice, care 
justifică o reevaluare a proporționalității.

Or. pt

Justificare

Participarea publicului la punerea în aplicare a derogărilor ar trebui să aibă loc în cazul în 
care există o consultare publică privind o cerere pentru o autorizație, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1). De asemenea, trimiterea la articolul 13 alineatul (5b) se elimină, 
deoarece în cazul în care se adoptă valori limită de emisie pentru alte sectoare, Comisia va 
propune modificările necesare ale articolului respectiv. Această situație va fi tratată în mod 
similar cu circumstanțele care intră sub incidența actualelor anexe V-VIII la directivă.

Amendamentul 135
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(4) Prin derogare de la alineatul (3) și fără 
a aduce atingere articolului 18, autoritatea 
competentă poate stabili, în mod 
excepțional și în cazuri specifice, valori 
limită de emisie mai puțin riguroase. O 
astfel de derogare nu se poate aplica decât 
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cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

în cazul în care o evaluare demonstrează 
că:

(a) amplasarea geografică sau condițiile 
locale de mediu ale instalației în cauză 
împiedică aplicarea în întreaga instalație 
sau doar într-o parte a acesteia a celor 
mai bune tehnici disponibile descrise în 
documentul de referință BAT sau
(b) caracteristicile tehnice ale instalației 
existente în cauză împiedică aplicarea în 
întreaga instalație sau doar într-o parte a 
acesteia a celor mai bune tehnici 
disponibile descrise în documentul de 
referință BAT.

Or. en

(Se reintroduce parțial amendamentul 32 din prima lectură)

Justificare

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendamentul 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3),
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 

(4) Autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
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caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

Or. en

Justificare

Este foarte important ca, la stabilirea valorilor limită de emisie, să se asigure flexibilitatea.

Amendamentul 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3),
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

Or. fr

Justificare

Ar trebui evitată folosirea cuvântului „derogare”, deoarece acesta implică existența unei 
autorități care are puterea de a acorda o astfel de derogare. În dispoziția în cauză, decizia de 
a stabili valori limită de emisie care diferă de valorile limită de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile (BAT-AEL) trebuie să revină statelor membre, cu condiția ca acestea 
să furnizeze motive detaliate pentru astfel de diferențe.



PE439.994v01-00 62/78 AM\810288RO.doc

RO

Amendamentul 138
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3),
valorile limită de emisie stabilite pentru 
instalațiile menționate la punctul 6.6 din 
anexa I, trebuie să țină seama de 
considerentele practice aferente acestor 
categorii de instalații, precum și de 
costurile și beneficiile acestor măsuri.
Autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

Or. en

Amendamentul 139
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

(4) Prin derogare de la alineatul (3),
valorile limită de emisie stabilite pentru 
instalațiile menționate la punctul 6.6 din 
anexa I, trebuie să țină seama de 
considerentele practice aferente acestor 
categorii de instalații, precum și de 
costurile și beneficiile acestor măsuri.
Autoritatea competentă poate stabili, în 
cazuri specifice, pe baza unei evaluări a 
costurilor și beneficiilor ecologice și 
economice și luând în considerare 
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caracteristicile tehnice ale instalației în 
cauză, amplasarea geografică a acesteia și 
condițiile locale de mediu, valori limită de 
emisie care diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

Or. en

Justificare

Derogarea existentă inclusă în articolul 9 din Directiva 96/61/CE ar trebui să rămână în 
vigoare. Măsurarea emisiilor de la exploatații zootehnice este foarte costisitoare, în special 
în cazul construcțiilor metalice în aer liber. De asemenea, există o problemă reală în ceea ce 
privește capacitatea tehnică de a cuantifica sau monitoriza poluanții atmosferici.  Nu este nici 
fezabil, nici practic să se stabilească valori limită de emisie pentru ceea ce reprezintă un 
proces biologic cu o variație inerentă.  Aceste limite ar trebui înlocuite mai degrabă cu alte 
măsuri tehnice care permit aplicarea indirectă a directivei, urmând să se monitorizeze 
aplicarea.

Amendamentul 140
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (3), autoritatea 
competentă poate stabili, în cazuri 
specifice, pe baza unei evaluări a costurilor 
și beneficiilor ecologice și economice și 
luând în considerare caracteristicile tehnice 
ale instalației în cauză, amplasarea 
geografică a acesteia și condițiile locale de 
mediu, valori limită de emisie care diferă 
de cele stabilite prin aplicarea alineatului
(3).

Prin derogare de la alineatul (3), autoritatea 
competentă poate stabili, în cazuri 
specifice și fără a aduce atingere 
articolului 18, 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 diferă de cele stabilite prin 
aplicarea alineatului (3).

Or. en

Justificare

Ar trebui permise numai derogări bine justificate de la BREF. În cazul unor instalații noi sau 
a extinderii unor instalații, derogările nu se justifică.
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Amendamentul 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă motivează 
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.

Autoritatea competentă motivează într-o 
manieră documentată în anexa la 
condițiile de autorizare aplicarea primului 
paragraf, incluzând rezultatul evaluării și 
justificarea condițiilor impuse, iar apoi 
notifică aceste informații Comisiei.

Or. en

Amendamentul 142
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă motivează 
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.

Autoritatea competentă motivează într-o 
manieră documentată în anexa la 
condițiile de autorizare aplicarea derogării, 
incluzând rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse, iar apoi notifică aceste 
informații Comisiei.

Or. en

Justificare

Nivelul actual de flexibilitate al derogărilor trebuie să fie limitat și să se bazeze pe criterii 
clare, pentru a crea un mediu concurențial echitabil în cadrul sectorului industrial și pentru a 
promova inovațiile ecologice.
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Amendamentul 143
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă motivează 
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.

Autoritatea competentă motivează într-o 
manieră documentată în anexa la 
condițiile de autorizare aplicarea primului 
paragraf, incluzând rezultatul evaluării și 
justificarea condițiilor impuse, iar apoi 
notifică aceste informații Comisiei.

Or. en

Justificare

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendamentul 144
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă motivează 
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.

Autoritatea competentă motivează într-o 
manieră documentată în anexa la 
condițiile de autorizare aplicarea primului 
paragraf, incluzând rezultatul evaluării și 
justificarea condițiilor impuse, iar apoi 
publică anexa și condițiile de autorizare 
pe internet.

Or. de
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Justificare

La determinarea valorilor limită de emisie diferite în conformitate cu articolul 15 alineatul 
(4), trebuie să se asigure transparența în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă motivează 
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.

Autoritatea competentă motivează într-o 
manieră documentată în anexa la 
condițiile de autorizare aplicarea primului 
paragraf, incluzând rezultatul evaluării și 
justificarea condițiilor impuse, iar apoi 
notifică aceste informații Comisiei.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 32 din primă lectură. Criteriile de acordare a 
derogărilor de la BAT ar trebui să fie clare și precise pentru a remedia deficiențele de 
aplicare și divergențele la scară largă între condițiile de autorizare pe teritoriul UE. Aceste 
divergențe mari sunt echivalente cu un mediu concurențial inechitabil pentru sectorul 
industrial pe piața internă, în defavoarea sănătății cetățenilor UE și cu efecte negative 
asupra mediului.

Amendamentul 146
Edite Estrela

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă motivează
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.

Autoritatea competentă prezintă, prin 
intermediul unui document anexat la 
condițiile de autorizare, motivele pentru
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.
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Or. pt

Justificare

Participarea publicului la punerea în aplicare a derogărilor ar trebui să aibă loc în cazul în 
care există o consultare publică privind o cerere pentru o autorizație, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1). De asemenea, trimiterea la articolul 13 alineatul (5b) se elimină, 
deoarece în cazul în care se adoptă valori limită de emisie pentru alte sectoare, Comisia va 
propune modificările necesare ale articolului respectiv. Această situație va fi tratată în mod 
similar cu circumstanțele care intră sub incidența actualelor anexe V-VIII la directivă.

Amendamentul 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritatea competentă motivează 
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse.

Autoritatea competentă motivează 
aplicarea primului paragraf, incluzând 
rezultatul evaluării și justificarea 
condițiilor impuse. Această motivație se 
află la dispoziția Comisiei și a statelor 
membre, sub rezerva secretului industrial.

Or. fr

Justificare

Ar trebui evitată folosirea cuvântului „derogare”, deoarece acesta implică existența unei 
autorități care are puterea de a acorda o astfel de derogare. În dispoziția în cauză, decizia de
a stabili valori limită de emisie care diferă de valorile limită de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile (BAT-AEL) trebuie să revină statelor membre, cu condiția ca acestea 
să furnizeze motive detaliate pentru astfel de diferențe.
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Amendamentul 148
Edite Estrela

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Justificare

Participarea publicului la punerea în aplicare a derogărilor ar trebui să aibă loc în cazul în 
care există o consultare publică privind o cerere pentru o autorizație, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1). De asemenea, trimiterea la articolul 13 alineatul (5b) se elimină, 
deoarece în cazul în care se adoptă valori limită de emisie pentru alte sectoare, Comisia va 
propune modificările necesare ale articolului respectiv. Această situație va fi tratată în mod 
similar cu circumstanțele care intră sub incidența actualelor anexe V-VIII la directivă.

Amendamentul 149
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Al treilea paragraf contrazice primul paragraf.
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Amendamentul 150
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Valorile limită de emisie nu depășesc însă
cerințele minime, inclusiv valorile limită 
de emisie stabilite în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (5b) sau, după caz, 
în anexele la prezenta directivă.

Statele membre nu aplică derogarea, dacă 
acest lucru este necesar pentru 
respectarea Directivei 2001/81/CE privind 
plafoanele naționale de emisie.
În orice caz, nu ar trebui să se producă 
nicio poluare semnificativă și ar trebui 
atins un nivel ridicat de protecție a 
mediului în ansamblul său.
Statele membre se asigură că publicul 
interesat beneficiază din timp de 
posibilități reale de participare la procesul 
de luare a deciziilor privind acordarea 
derogării menționate la prezentul alineat.

Or. en

Justificare

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Amendamentul 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Valorile limită de emisie nu depășesc însă
cerințele minime privind valorile limită de 
emisie stabilite în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (5b) sau, după caz, 
în anexele la prezenta directivă.

Atunci când analizează posibilitatea de 
acordare a unor derogări, statele membre 
se asigură că nu sunt depășite plafoanele 
naționale de emisie stabilite în 
conformitate cu Directiva 2001/81/CE. 
În orice caz, nu ar trebui să se producă 
nicio poluare semnificativă și ar trebui 
atins un nivel ridicat de protecție a 
mediului în ansamblul său.
Statele membre se asigură că publicul 
interesat beneficiază din timp de 
posibilități reale de participare la procesul 
de luare a deciziilor privind acordarea 
derogării menționate la prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 32 din primă lectură. Criteriile de acordare a 
derogărilor de la BAT ar trebui să fie clare și precise pentru a remedia deficiențele de 
aplicare și divergențele la scară largă între condițiile de autorizare pe teritoriul UE. Aceste 
divergențe mari sunt echivalente cu un mediu concurențial inechitabil pentru sectorul 
industrial pe piața internă, în defavoarea sănătății cetățenilor UE și cu efecte negative 
asupra mediului.
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Amendamentul 152
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Valorile limită de emisie nu depășesc însă
cerințele minime, inclusiv valorile limită 
de emisie stabilite în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (5b) sau, după caz, 
în anexele la prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Nivelul actual de flexibilitate al derogărilor trebuie să fie limitat și să se bazeze pe criterii 
clare, pentru a crea un mediu concurențial echitabil în cadrul sectorului industrial și pentru a 
promova inovațiile ecologice.

Amendamentul 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Valorile limită de emisie nu depășesc însă 
valorile limită de emisie stabilite în anexe.

Autoritățile competente nu aplică 
prezentul alineat în cazul în care există 
riscul ca standardele de calitate a 
mediului să nu fie respectate și, în orice 
caz, se asigură că orice abatere nu are ca 
rezultat un impact semnificativ asupra 
mediului local.
Statele membre se asigură că publicul 
interesat beneficiază din timp de 
posibilități reale de participare la procesul 
de luare a deciziilor privind acordarea 
derogării menționate la prezentul alineat.
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Or. en

Amendamentul 154
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Valorile 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 cerințele minime privind valorile 
limită de emisie stabilite în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (5b) sau în 
anexele V-VIII, după caz.

Or. de

Justificare

La determinarea valorilor limită de emisie diferite în conformitate cu articolul 15 alineatul 
(4), trebuie să se asigure transparența în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul 155
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Aceste valori limită de emisie nu depășesc 
însă valorile limită de emisie stabilite în
anexele V-VIII sau adoptate în 
conformitate cu articolul 74a, după caz.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament încearcă să ajungă la un compromis între articolul 15 alineatul (4) 
din poziția Consiliului și amendamentele 32 și 62 din prima lectură a Parlamentului 
European. În acest scop, domeniul de aplicare al alineatului (4) se limitează la cazuri 
excepționale care nu au fost sau nu au putut fi luate în considerare în mod corespunzător la 
stabilirea sau revizuirea unui BREF în timpul procesului menționat la articolul 13.
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Amendamentul 156
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Derogarea nu se aplică instalațiilor sau 
extinderilor unei instalații pentru care s-a 
obținut o autorizație după data 
menționată la articolul 77 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Ar trebuie permise numai derogări bine justificate de la BREF. În cazul unor instalații noi 
sau a extinderii unor instalații, derogările nu se justifică.

Amendamentul 157
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Statele membre se asigură că publicul 
interesat beneficiază din timp de 
posibilități reale de participare la procesul 
de luare a deciziilor privind acordarea 
derogării menționate la prezentul alineat. 
În fiecare an, statele membre furnizează 
Comisiei un raport privind derogările 
acordate. Comisia publică aceste rapoarte 
pe internet.

Or. de

Justificare

La determinarea valorilor limită de emisie diferite în conformitate cu articolul 15 alineatul 
(4), trebuie să se asigure transparența în cea mai mare măsură posibilă.
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Amendamentul 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Comisia poate stabili ghiduri cuprinzând 
criteriile care trebuie luate în considerare 
pentru aplicarea prezentului alineat.

eliminat

Or. fr

Justificare

Ar trebui evitată folosirea cuvântului „derogare”, deoarece acesta implică existența unei 
autorități care are puterea de a acorda o astfel de derogare. În dispoziția în cauză, decizia de 
a stabili valori limită de emisie care diferă de valorile limită de emisie asociate celor mai 
bune tehnici disponibile (BAT-AEL) trebuie să revină statelor membre, cu condiția ca acestea 
să furnizeze motive detaliate pentru astfel de diferențe.

Amendamentul 159
Edite Estrela

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Comisia poate stabili ghiduri cuprinzând 
criteriile care trebuie luate în considerare 
pentru aplicarea prezentului alineat.

eliminat

Or. pt

Justificare

Participarea publicului la punerea în aplicare a derogărilor ar trebui să aibă loc în cazul în 
care există o consultare publică privind o cerere pentru o autorizație, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (1). De asemenea, trimiterea la articolul 13 alineatul (5b) se elimină, 
deoarece în cazul în care se adoptă valori limită de emisie pentru alte sectoare, Comisia va 
propune modificările necesare ale articolului respectiv. Această situație va fi tratată în mod 
similar cu circumstanțele care intră sub incidența actualelor anexe V-VIII la directivă.
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Amendamentul 160
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Comisia poate stabili ghiduri cuprinzând 
criteriile care trebuie luate în considerare 
pentru aplicarea prezentului alineat.

Statele membre nu aplică derogarea, dacă 
acest lucru este necesar pentru 
respectarea Directivei 2001/81/CE privind 
plafoanele naționale de emisie.
În orice caz, nu ar trebui să se producă 
nicio poluare semnificativă și ar trebui 
atins un nivel ridicat de protecție a 
mediului în ansamblul său.
Statele membre se asigură că publicul în 
cauză beneficiază din timp de posibilități 
reale de participare la procesul de luare a 
deciziilor privind acordarea derogării 
menționate la prezentul alineat. 
Cel târziu până la *, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 76, criterii 
specifice pentru acordarea derogării 
menționate la prezentul alineat.
*JO: un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Nivelul actual de flexibilitate al derogărilor trebuie să fie limitat și să se bazeze pe criterii 
clare, pentru a crea un mediu concurențial echitabil în cadrul sectorului industrial și pentru a 
promova inovațiile ecologice.
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Amendamentul 161
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Comisia poate stabili ghiduri cuprinzând 
criteriile care trebuie luate în considerare
pentru aplicarea prezentului alineat.

În termen de cel mult 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive,
Comisia adoptă, prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolul 76 
criterii specifice pentru acordarea 
derogării menționate la prezentul alineat.

Or. en

Justificare

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendamentul 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Comisia poate stabili ghiduri cuprinzând 
criteriile care trebuie luate în considerare
pentru aplicarea prezentului alineat.

Până la ...*, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 76, criterii 
specifice pentru acordarea derogării 
menționate la prezentul alineat.
_____________
*JO: un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Comisia poate stabili ghiduri cuprinzând 
criteriile care trebuie luate în considerare 
pentru aplicarea prezentului alineat.

În termen de cel mult 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive,
Comisia adoptă, prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolul 76 
criterii specifice pentru acordarea 
derogării menționate la prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 32 din primă lectură. Criteriile de acordare a 
derogărilor de la BAT ar trebui să fie clare și precise pentru a remedia deficiențele de 
aplicare și divergențele la scară largă între condițiile de autorizare pe teritoriul UE. Aceste 
divergențe mari sunt echivalente cu un mediu concurențial inechitabil pentru sectorul 
industrial pe piața internă, în defavoarea sănătății cetățenilor UE și cu efecte negative 
asupra mediului.

Amendamentul 164
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 5

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritățile competente reevaluează 
aplicarea primului paragraf în cadrul 
reanalizării condițiilor de autorizare în 
temeiul articolului 21.

Derogarea este limitată la o perioadă de 
cel mult cinci ani, iar autoritățile 
competente reevaluează aplicarea primului 
paragraf în cadrul reanalizării condițiilor de 
autorizare în temeiul articolului 21.

Or. en

Justificare

Nivelul actual de flexibilitate al derogărilor trebuie să fie limitat și să se bazeze pe criterii 
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clare, pentru a crea un mediu concurențial echitabil în cadrul sectorului industrial și pentru a 
promova inovațiile ecologice.

Amendamentul 165
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Atunci când sunt deja puse în aplicare 
dispoziții referitoare la protecția apei și a 
solului la nivel național, statele membre 
nu obligă operatorul să efectueze 
monitorizarea periodică.

Or. en

Justificare

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


