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Amendamentul 166
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că autoritatea competentă 
reexaminează periodic, în conformitate cu 
alineatele (2) - (5), toate condițiile de 
autorizare și le actualizează, dacă acest 
lucru este necesar pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că autoritatea competentă 
reexaminează periodic, în conformitate cu 
alineatele (2) - (5), toate condițiile de 
autorizare și le actualizează, dacă acest 
lucru este necesar pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, ținând seama de ciclurile de 
investiții și evitând costurile 
disproporționat de mari pentru operatorii 
instalațiilor în cauză.

Or. en

Justificare

Actualizarea condițiilor de autorizare trebuie să țină seama de ciclurile tipice de investiții și 
nu ar trebui să genereze costuri disproporționat de mari pentru operatorii instalațiilor în 
cauză, în comparație cu beneficiile în materie de mediu. De multe ori, posibilitățile de 
adaptare ulterioară a echipamentelor de reducere a emisiilor sunt foarte limitate.

Amendamentul 167
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În termen de cinci ani de la publicarea
deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), referitor la activitatea principală a unei 
instalații, autoritatea competentă se 

(3) Atunci când Comisia publică deciziile
privind concluziile BAT adoptate în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (5), 
referitor la activitatea principală a unei 
instalații, statele membre se asigură că 
autoritatea competentă reexaminează și, 
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asigură că: dacă este cazul, actualizează condițiile de 
autorizare pentru instalațiile în cauză în 
termen de cinci ani de la publicarea 
documentelor de referință.

(a) toate condițiile de autorizare pentru 
instalația în cauză sunt reexaminate și, 
dacă este necesar, actualizate în vederea 
asigurării conformității cu prezenta 
directivă și, în special, cu articolul 15 
alineatele (3) și (4), după caz;

Primul paragraf se aplică, de asemenea, 
tuturor derogărilor acordate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4).

(b) instalația este conformă cu aceste 
condiții de autorizare.
În vederea reexaminării, se iau în 
considerare toate concluziile BAT noi sau 
actualizate, aplicabile instalației și 
adoptate în conformitate cu articolul 13 
alineatul (5) de la data acordării 
autorizației sau a ultimei reexaminări a 
acesteia.

Or. de

Justificare

Un termen de cinci ani pentru a reexamina și a se conforma documentelor este mult prea 
scurt și nu ține seama de ciclurile tipice de investiții din industrie sau de faptul că între 
elaborarea și implementarea proiectelor industriale majore pot trece mult mai mult de cinci 
ani. Prezenta propunere se bazează pe textul articolului 22 alineatul (3) a versiunii din prima 
lectură a Parlamentului.

Amendamentul 168
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În termen de cinci ani de la publicarea 
deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), referitor la activitatea principală a 
unei instalații, autoritatea competentă se 
asigură că:

(3) În termen de patru ani de la publicarea 
deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), autoritatea competentă se asigură că:
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Or. en

(Se reintroduce parțial amendamentul 37 din primă lectură.)

Justificare

Documentele BREF sunt rezultatul unui proces de durată, iar atunci când se ia o decizie 
privind concluziile BAT, aceasta trebuie pusă în practică mai rapid, pentru a se asigura 
menținerea eforturilor de  inovare în materie de mediu. Prin urmare, termenul de patru ani de 
la data publicării propus reprezintă un bun compromis între propunerea Comisiei și cea a 
Consiliului.  Textul Consiliului riscă să ducă la implementări divergente de către statele 
membre, întrucât autoritățile competente pot interpreta în mod diferit conceptul de „activitate 
principală”, ceea ce duce la un tratament diferit aplicat industriei și la condiții concurențiale 
inechitabile.

Amendamentul 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În termen de cinci ani de la publicarea 
deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), referitor la activitatea principală a unei 
instalații, autoritatea competentă se asigură 
că:

(3) În termen de patru ani de la publicarea 
deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), referitor la activitatea unei instalații, 
autoritatea competentă se asigură că:

Or. en

Justificare

Amendament la textul introdus de Consiliu.

Amendamentul 170
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În termen de cinci ani de la publicarea (3) În termen de patru ani de la publicarea 
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deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), referitor la activitatea principală a unei 
instalații, autoritatea competentă se asigură 
că:

deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), referitor la activitatea principală a unei 
instalații, autoritatea competentă se asigură 
că:

Or. en

Amendamentul 171
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În termen de cinci ani de la publicarea 
deciziilor privind concluziile BAT adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(5), referitor la activitatea principală a unei 
instalații, autoritatea competentă se asigură 
că:

(3) Ca regulă generală, în termen de cinci 
ani de la publicarea deciziilor privind 
concluziile BAT adoptate în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (5), referitor la 
activitatea principală a unei instalații, 
autoritatea competentă se asigură că:

Or. en

Justificare

S-ar putea ca un termen de cinci ani pentru aplicarea BAT revizuite ca regulă generală 
pentru toate sectoarele industriale din întreaga Europă să nu fie realist.

Amendamentul 172
Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Or. en

Justificare

La stabilirea termenului de conformare la concluziile BAT actualizate ar trebui să se țină 
seama de ciclurile de investiții ale operatorului, astfel cum se sugerează în considerentul (21) 
din textul Consiliului.

Amendamentul 173
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Autoritățile competente pot stabili o 
perioadă de timp mai îndelungată pentru 
reexaminarea și actualizarea condițiilor 
de autorizare, în cazurile în care acest 
lucru este justificat pe baza criteriilor 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Trebuie să se țină seama de perioada de amortizare a investițiilor specifică sectorului. Prin 
urmare, autorizațiile ar trebui acordate pentru o perioadă mai lungă, pentru a garanta 
operatorilor certitudinea juridică.
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Amendamentul 174
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

În vederea reexaminării, se iau în 
considerare toate concluziile BAT noi sau 
actualizate, aplicabile instalației și adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) 
de la data acordării autorizației sau a 
ultimei reexaminări a acesteia.

În vederea reexaminării, se iau în 
considerare toate concluziile BAT noi sau 
actualizate, aplicabile instalației și adoptate 
în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) 
de la data acordării autorizației sau a 
ultimei reexaminări a acesteia, precum și 
ciclurile de investiții.

Or. en

Justificare

Atunci când are loc adaptarea la BREF noi, ar trebui să se țină seama de ciclurile de 
investiții, în cazul instalațiilor existente. 

Amendamentul 175
Andres Perello Rodriguez

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

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.

Or. es
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Justificare

Considerentul (21) din poziția comună este transferat în partea dispozitivă a textului. La 
actualizarea condițiilor de autorizare ar trebui să se țină seama de costurile și beneficiile 
concluziilor BAT atunci când acestea sunt recunoscute ca fiind viabile din punct de vedere 
economic și tehnic.

Amendamentul 176
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 21 - alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) 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.

Or. it

Justificare

Acest amendament preia formularea din considerentul 21, permițând astfel să se țină seama 
în mod corespunzător de costurile și beneficiile legate de fezabilitatea din punct de vedere 
tehnic și economic a actualizării autorizațiilor.

Amendamentul 177
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) În cazul în care o instalație nu este (4) În cazul în care o instalație nu este 
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vizată în niciuna dintre concluziile BAT, 
condițiile de autorizare sunt reexaminate și, 
dacă este necesar, actualizate acolo unde 
evoluția celor mai bune tehnici 
disponibile permite reducerea considerabilă 
a emisiilor;

vizată în niciuna dintre concluziile BAT, 
condițiile de autorizare sunt reexaminate și, 
dacă este necesar, actualizate acolo unde 
evoluția celor mai bune tehnici 
disponibile permite reducerea considerabilă 
a emisiilor fără ca acest lucru să genereze 
costuri disproporționat de mari în 
comparație cu beneficiile în materie de 
mediu;

Or. en

Justificare

Actualizarea condițiilor de autorizare trebuie să țină seama de ciclurile tipice de investiții și 
nu ar trebui să genereze costuri disproporționat de mari pentru operatorii instalațiilor în 
cauză, în comparație cu beneficiile în materie de mediu. De multe ori, posibilitățile de 
adaptare ulterioară a echipamentelor de reducere a emisiilor sunt foarte limitate.

Amendamentul 178
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 5 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) atunci când este necesară respectarea 
unui standard nou sau revizuit de calitate a 
mediului, în conformitate cu articolul 18.

(c) atunci când acest lucru este necesar
pentru respectarea Directivei 2001/81/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind 
plafoanele naționale de emisie pentru 
anumiți poluanți atmosferici sau a unui 
standard de calitate a mediului, în 
conformitate cu articolul 18.

Or. en

(Se reia amendamentul 39 din primă lectură.)

Justificare

Este puțin probabil ca obiectivele referitoare la calitatea aerului stabilite în Directiva privind 
plafoanele naționale de emisie să fie îndeplinite în majoritatea statelor membre; prin urmare, 
autoritățile competente ar trebui să aibă și posibilitatea să reexamineze și, dacă este necesar, 
să actualizeze autorizațiile pentru instalațiile în cauză, atunci când este necesar să se asigure 
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că plafoanele prevăzute în cadrul Directivei privind plafoanele naționale de emisie vor fi 
respectate.

Amendamentul 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 5 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) atunci când este necesară respectarea 
unui standard nou sau revizuit de calitate a 
mediului, în conformitate cu articolul 18.

(c) atunci când acest lucru este necesar
pentru respectarea Directivei 2001/81/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind 
plafoanele naționale de emisie pentru 
anumiți poluanți atmosferici1 sau a unui 
standard de calitate a mediului, în 
conformitate cu articolul 18.
1 JO L 309, 27.11.2001, p. 22.

Or. en

Justificare

Amendamentul 39 al PE în primă lectură.

Amendamentul 180
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 21 – alineatul 5 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) atunci când este necesară respectarea 
unui standard nou sau revizuit de calitate a 
mediului, în conformitate cu articolul 18.

(c) atunci când acest lucru este necesar
pentru respectarea Directivei 2001/81/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind 
plafoanele naționale de emisie pentru 
anumiți poluanți atmosferici1 sau a unui 
standard de calitate a mediului, în 
conformitate cu articolul 18.
1JO L 309, 27.11.2001, p. 22.
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Or. en

(Se reintroduce amendamentul 39 din primă lectură.)

Justificare

Autoritățile competente din statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să reexamineze și, 
dacă este necesar, să actualizeze autorizațiile pentru instalațiile în cauză, atunci când este 
necesar să se asigure că plafoanele prevăzute în cadrul Directivei privind plafoanele 
naționale de emisie vor fi respectate.

Amendamentul 181
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Articolul 22

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 22 Articol eliminat

Or. en

Justificare

Protecția solului are caracter foarte 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) pun în pericol principiile 
subsidiarității și proporționalității.

Amendamentul 182
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase relevante și ținând 
seama de posibilitatea de contaminare a 

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea unor 
cantități semnificative de substanțe 
periculoase relevante și ținând seama de 
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solului și a apelor subterane de la 
amplasamentul instalației, operatorul 
întocmește și prezintă autorității 
competente un raport privind situația de 
referință înainte de punerea în funcțiune a 
instalației sau înainte de actualizarea 
autorizației acordate unei instalații pentru 
prima dată ulterior datei de …*.

posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației, operatorul întocmește și prezintă 
autorității competente un raport privind 
situația de referință înainte de punerea în 
funcțiune a instalației sau înainte de 
actualizarea autorizației acordate unei 
instalații pentru prima dată ulterior datei de 
…*. 

Atunci când sunt deja puse în aplicare 
dispoziții referitoare la protecția apei și a 
solului la nivel național, statele membre 
nu elaborează raportul privind situația de 
referință.

Or. en

Amendamentul 183
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase relevante și ținând 
seama de posibilitatea de contaminare a 
solului și a apelor subterane de la 
amplasamentul instalației, operatorul 
întocmește și prezintă autorității 
competente un raport privind situația de 
referință înainte de punerea în funcțiune a 
instalației sau înainte de actualizarea 
autorizației acordate unei instalații pentru 
prima dată ulterior datei de …*.

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea unor 
cantități semnificative de substanțe 
periculoase relevante și ținând seama de 
posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației, operatorul întocmește și prezintă 
autorității competente un raport privind 
situația de referință înainte de punerea în 
funcțiune a instalației sau înainte de 
actualizarea autorizației acordate unei 
instalații pentru prima dată ulterior datei de 
…*.

Atunci când sunt deja puse în aplicare 
dispoziții referitoare la protecția apei și a 
solului la nivel național, autoritatea 
competentă nu este obligată să solicite un 
raport privind situația de referință.

Or. en
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Justificare

Ar trebui evitată dubla reglementare, întrucât protecția solului este reglementată la nivel 
național.

Amendamentul 184
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea de 
substanțe periculoase relevante și ținând 
seama de posibilitatea de contaminare a 
solului și a apelor subterane de la 
amplasamentul instalației, operatorul 
întocmește și prezintă autorității 
competente un raport privind situația de 
referință înainte de punerea în funcțiune a 
instalației sau înainte de actualizarea 
autorizației acordate unei instalații pentru 
prima dată ulterior datei de …*.

(2) În cazul în care activitatea implică 
utilizarea, producerea sau eliberarea unor 
cantități semnificative de substanțe 
periculoase relevante și ținând seama de 
posibilitatea de contaminare a solului și a 
apelor subterane de la amplasamentul 
instalației, operatorul întocmește și prezintă 
autorității competente un raport privind 
situația de referință înainte de punerea în 
funcțiune a instalației sau înainte de 
actualizarea autorizației acordate unei 
instalații pentru prima dată ulterior datei de 
…*.

Atunci când sunt deja puse în aplicare 
dispoziții referitoare la protecția apei și a 
solului la nivel național, statele membre 
nu elaborează raportul privind situația de 
referință.

Or. en

Justificare

Birocrația pe care o implică redactarea unui raport privind condiția solului ar genera mari 
eforturi administrative și costuri foarte ridicate atât pentru fermieri, cât și pentru autoritățile 
naționale. Se prevede ca raportul să asigure protecția apei și a solului. Totuși, aceasta este 
deja reglementată la nivel european, iar protecția solului este reglementată la nivel național. 
Ar trebui evitată dubla reglementare în acest caz. Cuvântul „cuantificată” ar trebui eliminat. 
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Amendamentul 185
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cuantificată cu starea în 
momentul încetării definitive a activității 
prevăzută la alineatul (3).

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cu starea în momentul 
încetării definitive a activității prevăzută la 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 186
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cuantificată cu starea în 
momentul încetării definitive a activității 
prevăzută la alineatul (3).

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cu starea în momentul 
încetării definitive a activității prevăzută la 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată dubla reglementare, întrucât protecția solului este reglementată la nivel 
național.
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Amendamentul 187
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cuantificată cu starea în 
momentul încetării definitive a activității 
prevăzută la alineatul (3).

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cu starea în momentul 
încetării definitive a activității prevăzută la 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Birocrația pe care o implică redactarea unui raport privind condiția solului ar genera mari 
eforturi administrative și costuri foarte ridicate atât pentru fermieri, cât și pentru autoritățile 
naționale. Se prevede ca raportul să asigure protecția apei și a solului. Totuși, aceasta este 
deja reglementată la nivel european, iar protecția solului este reglementată la nivel național. 
Ar trebui evitată dubla reglementare în acest caz. Cuvântul „cuantificată” ar trebui eliminat. 

Amendamentul 188
Catherine Soullie

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cuantificată cu starea în 
momentul încetării definitive a activității 
prevăzută la alineatul (3).

Raportul privind situația de referință 
conține informațiile necesare pentru 
stabilirea stării de contaminare a solului și 
a apelor subterane, astfel încât să se poată 
face o comparație cu starea în momentul 
încetării definitive a activității prevăzută la 
alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Având în vedere tehnicile disponibile, raportul privind situația de referință nu necesită în 
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mod sistematic o comparație cantitativă pentru fiecare componentă a solului și a apelor 
subterane; o analiză calitativă poate fi de ajuns.

Amendamentul 189
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1a (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 elaboreze un 
raport privind situația de referință.

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.

Amendamentul 190
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Articolul 22 - alineatul 2 - paragraful 1a (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 elaborează raportul privind situația de 
referință.

Or. xm
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Justificare

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved here 
bear no relation to the intended added value for environmental protection or to the aim of 
reducing the amount of red tape contained in the entire IPPC Directive. Double regulation 
should be avoided in this case. The requirements for the protection of water are, in any case, 
regulated at European level, and soil protection is regulated at national level on the basis of 
the subsidiarity principle. 

Amendamentul 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 
măsurile necesare pentru privind poluarea 
astfel încât să readucă amplasamentul în 
respectiva stare. În acest scop, se poate 
ține seama de fezabilitatea tehnică a unor 
astfel de măsuri.

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul informează autoritatea 
competentă și evaluează starea de 
contaminare a solului și a apelor subterane 
cu substanțe periculoase relevante utilizate, 
produse sau emise de instalație. În cazul în 
care instalația a provocat o poluare a 
solului sau a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante în raport cu starea 
prezentată în raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), 
operatorul ia măsurile necesare privind 
poluarea astfel încât să readucă 
amplasamentul în respectiva stare. Statele 
membre îi pot solicita operatorului să 
aducă amplasamentul într-o stare care să 
îmbunătățească și mai mult calitatea 
solului și a apei subterane în comparație 
cu situația prezentată în raportul privind 
situația de referință.

Or. en

Justificare

Amendament la textul nou introdus de Consiliu. Remedierea nu ar trebui să se bazeze pe 
„utilizarea viitoare aprobată”, întrucât, în realitate, aceasta are loc rareori atunci când o 
instalație își încetează activitatea. Statelor membre în care există legislație națională 
referitoare la protecția solului ar trebui să li se permită să ia măsuri suplimentare.
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Amendamentul 192
Catherine Soullie

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 
măsurile necesare pentru privind poluarea 
astfel încât să readucă amplasamentul în
respectiva stare. În acest scop, se poate ține 
seama de fezabilitatea tehnică a unor astfel 
de măsuri.

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 
măsurile necesare privind poluarea astfel 
încât să readucă amplasamentul într-o stare
compatibilă cu utilizarea sa actuală sau 
cu utilizarea viitoare aprobată de 
autoritatea competentă în momentul în 
care a acordat autorizația inițială, ținând 
seama de riscurile pe care le prezintă 
pentru mediu și sănătatea umană. În acest 
scop, se poate ține seama de fezabilitatea 
tehnică și economică a unor astfel de 
măsuri.

Or. fr

Justificare

Este esențial să se specifice în acest alineat faptul că amplasamentul ar trebui readus într-o 
stare care corespunde utilizării sale actuale sau utilizării viitoare aprobate, ținându-se seama 
de riscurile pe care le prezintă pentru mediu și sănătatea umană. 
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Amendamentul 193
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 
măsurile necesare pentru privind poluarea 
astfel încât să readucă amplasamentul în 
respectiva stare. În acest scop, se poate ține 
seama de fezabilitatea tehnică a unor astfel 
de măsuri.

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație și realizează o analiză a 
riscurilor. În cazul în care, pe baza acestei 
analize a riscurilor, se stabilește că
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase, 
operatorul ia măsurile necesare pentru 
privind poluarea astfel încât să readucă 
amplasamentul în respectiva stare. În acest 
scop, se poate ține seama de fezabilitatea 
tehnică a unor astfel de măsuri.

Or. it

Amendamentul 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o poluare a solului sau 
a apelor subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 
măsurile necesare privind poluarea astfel 
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măsurile necesare pentru privind poluarea 
astfel încât să readucă amplasamentul în 
respectiva stare. În acest scop, se poate ține 
seama de fezabilitatea tehnică a unor astfel 
de măsuri.

încât să readucă amplasamentul în 
respectiva stare. În acest scop, se poate ține 
seama de fezabilitatea tehnică a unor astfel 
de măsuri.

Or. en

Justificare

Amendament la textul introdus de Consiliu.

Amendamentul 195
Theodoros Skylakakis

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 
măsurile necesare pentru privind poluarea 
astfel încât să readucă amplasamentul în 
respectiva stare. În acest scop, se poate ține 
seama de fezabilitatea tehnică a unor astfel 
de măsuri. 

(3) La încetarea definitivă a activității, 
operatorul evaluează starea de contaminare 
a solului și a apelor subterane cu substanțe 
periculoase relevante utilizate, produse sau 
emise de instalație. În cazul în care 
instalația a provocat o 
poluare semnificativă a solului sau a apelor 
subterane cu substanțe periculoase 
relevante în raport cu starea prezentată în 
raportul privind situația de referință 
menționat la alineatul (2), operatorul ia 
măsurile necesare privind poluarea astfel 
încât să readucă amplasamentul în 
respectiva stare. În acest scop, se poate ține 
seama de fezabilitatea tehnică și 
economică a unor astfel de măsuri. 

Or. en

Justificare

Trebuie să se țină seama și de fezabilitatea economică. Atunci când se ia o decizie cu privire 
la variantele de remediere, ar trebui aplicată o abordare bazată pe riscuri, alegându-se 
variantele de remediere fezabile din punct de vedere tehnic și care nu generează costuri 
disproporționat de mari în comparație cu beneficiile în materie de mediu.
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Amendamentul 196
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1a (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 evalueze situația 
contaminării solului și a apelor subterane 
cu substanțe periculoase relevante 
utilizate, produse sau emise de instalație.

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.

Amendamentul 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 
momentul încetării definitive a activităților 
și în cazul în care contaminarea solului și a 
apelor subterane la locul amplasamentului 
prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu ca 
rezultat al activităților permise efectuate de 
către operator înainte de modernizarea

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 
momentul încetării definitive a activităților 
și în cazul în care contaminarea solului și a 
apelor subterane la locul amplasamentului 
prezintă un risc pentru sănătatea umană sau 
pentru mediu ca rezultat al activităților 
permise efectuate de către operator înainte 
de actualizarea pentru prima dată a
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pentru prima dată a autorizației acordate 
instalației ulterior datei de …* și ținând 
seama de condițiile amplasamentului 
instalației stabilite în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1) litera (d), 
operatorul ia măsurile necesare în vederea 
îndepărtării, controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor periculoase 
relevante, astfel încât amplasamentul, 
ținând seama de utilizarea sa actuală sau 
de utilizările viitoare aprobate, să înceteze 
să mai prezinte un astfel de risc.

autorizației acordate instalației ulterior 
datei de …* și ținând seama de condițiile 
amplasamentului instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
litera (d), operatorul ia măsurile necesare în 
vederea îndepărtării, controlului, limitării 
sau reducerii substanțelor periculoase 
relevante, într-o măsură care să permită 
cel puțin ca amplasamentul să înceteze să 
mai prezinte un astfel de risc.

Or. en

Justificare

Amendament la textul nou introdus de Consiliu. Remedierea nu ar trebui să se bazeze pe 
„utilizarea viitoare aprobată”, întrucât, în realitate, aceasta are loc rareori atunci când o 
instalație își încetează activitatea. Statelor membre în care există legislație națională 
referitoare la protecția solului ar trebui să li se permită să ia măsuri suplimentare.

Amendamentul 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 
momentul încetării definitive a activităților 
și în cazul în care contaminarea solului și a 
apelor subterane la locul amplasamentului 
prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu ca 
rezultat al activităților permise efectuate de 
către operator înainte de modernizarea
pentru prima dată a autorizației acordate 
instalației ulterior datei de …* și ținând 
seama de condițiile amplasamentului 
instalației stabilite în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1) litera (d), 
operatorul ia măsurile necesare în vederea 
îndepărtării, controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor periculoase 

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 
momentul încetării definitive a activităților 
și în cazul în care contaminarea solului și a 
apelor subterane la locul amplasamentului 
prezintă un risc pentru sănătatea umană sau 
pentru mediu ca rezultat al activităților 
permise efectuate de către operator înainte 
de actualizarea pentru prima dată a
autorizației acordate instalației ulterior 
datei de …* și ținând seama de condițiile 
amplasamentului instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
litera (d), operatorul ia măsurile necesare în 
vederea îndepărtării, controlului, limitării 
sau reducerii substanțelor periculoase 
relevante, astfel încât amplasamentul să 
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relevante, astfel încât amplasamentul, 
ținând seama de utilizarea sa actuală sau
de utilizările viitoare aprobate, să înceteze 
să mai prezinte un astfel de risc.

înceteze să mai prezinte un astfel de risc.

Or. en

Justificare

Amendament la textul introdus de Consiliu.

Amendamentul 199
Catherine Soullie

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 
momentul încetării definitive a activităților 
și în cazul în care contaminarea solului și a 
apelor subterane la locul amplasamentului 
prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu ca 
rezultat al activităților permise efectuate de 
către operator înainte de modernizarea 
pentru prima dată a instalației ulterior datei 
de …* și ținând seama de condițiile 
amplasamentului instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
litera (d), operatorul ia măsurile necesare în 
vederea îndepărtării, controlului, limitării 
sau reducerii substanțelor periculoase 
relevante, astfel încât amplasamentul, 
ținând seama de utilizarea sa actuală sau de 
utilizările viitoare aprobate, să înceteze să 
mai prezinte un astfel de risc.

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 
momentul încetării definitive a activităților 
și în cazul în care contaminarea solului și a 
apelor subterane la locul amplasamentului 
prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu ca 
rezultat al activităților permise efectuate de 
către operator înainte de modernizarea 
pentru prima dată a instalației ulterior datei 
de …* și ținând seama de condițiile 
amplasamentului instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
litera (d), operatorul ia măsurile necesare în 
vederea îndepărtării, controlului, limitării 
sau reducerii substanțelor periculoase 
relevante, astfel încât amplasamentul, 
ținând seama de utilizarea sa actuală sau de 
utilizările viitoare aprobate de autoritatea 
competentă în momentul acordării 
autorizației inițiale, să înceteze să mai 
prezinte un astfel de risc.

Or. fr

Justificare

Este esențial să se specifice în acest alineat faptul că amplasamentul ar trebui readus într-o 
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stare care corespunde utilizării sale actuale sau utilizării viitoare aprobate, ținându-se seama 
de riscurile pe care le prezintă pentru mediu și sănătatea umană.

Amendamentul 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Dacă operatorul nu are obligația de a 
întocmi raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), în 
momentul încetării definitive a activităților 
acesta ia măsurile necesare în vederea 
îndepărtării, controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor periculoase 
relevante, astfel încât amplasamentul, 
ținând seama de utilizarea sa actuală sau 
de utilizările viitoare aprobate, să nu mai 
prezinte niciun risc semnificativ pentru
sănătatea umană sau pentru mediu din 
cauza contaminării solului și a apelor 
subterane ca rezultat al activităților permise 
și ținând seama de condițiile 
amplasamentului instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
litera (d).

(4) Dacă operatorul nu are obligația de a 
întocmi raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), în 
momentul încetării definitive a activităților 
acesta ia măsurile necesare în vederea 
îndepărtării, controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor periculoase 
relevante, într-o măsură care să permită 
cel puțin ca amplasamentul să nu mai 
prezinte niciun risc pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu din cauza contaminării 
solului și a apelor subterane ca rezultat al 
activităților permise și ținând seama de 
condițiile amplasamentului instalației 
stabilite în conformitate cu articolul 12 
alineatul (1) litera (d).

Or. en

Justificare

Amendament la textul nou introdus de Consiliu. Remedierea nu ar trebui să se bazeze pe 
„utilizarea viitoare aprobată”, întrucât în realitate aceasta are loc rareori atunci când o 
instalație își încetează activitatea. Statelor membre în care există legislație națională 
referitoare la protecția solului ar trebui să li se permită să ia măsuri suplimentare.
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Amendamentul 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Dacă operatorul nu are obligația de a 
întocmi raportul privind situația de 
referință menționat la alineatul (2), în 
momentul încetării definitive a activităților 
acesta ia măsurile necesare în vederea 
îndepărtării, controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor periculoase 
relevante, astfel încât amplasamentul, 
ținând seama de utilizarea sa actuală sau 
de utilizările viitoare aprobate, să nu mai 
prezinte niciun risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu din 
cauza contaminării solului și a apelor 
subterane ca rezultat al activităților permise 
și ținând seama de condițiile 
amplasamentului instalației stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
litera (d).

(4) Dacă operatorul nu are obligația de a 
întocmi raportul privind situația de
referință menționat la alineatul (2), în 
momentul încetării definitive a activităților 
acesta ia măsurile necesare în vederea 
îndepărtării, controlului, limitării sau 
reducerii substanțelor periculoase 
relevante, astfel încât amplasamentul să nu 
mai prezinte niciun risc pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu din cauza 
contaminării solului și a apelor subterane 
ca rezultat al activităților permise și ținând 
seama de condițiile amplasamentului 
instalației stabilite în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (1) litera (d).

Or. en

(Amendament la textul introdus de Consiliu; PE, prima lectură, articolul 25 alineatul (4)).

Amendamentul 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Poziția Consiliului
Articolul 22 – alineatul 4a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(4a) Prezentul articol se interpretează în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 191 alineatul (2) din TFUE. De 
asemenea, statele membre se asigură că 
publicul larg este informat în mod 
corespunzător, luând toate măsurile 
necesare pentru a pune în practică 
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prevederile din prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 203
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
mari riscuri și trei ani pentru instalațiile 
care prezintă cele mai reduse riscuri.

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
mari riscuri și zece ani pentru instalațiile 
care prezintă cele mai reduse riscuri.

Or. xm

Justificare

Articles 7 and 8 already lay down that the operator of an installation has to inform the 
authorities about compliance with the permit conditions, as well as on accidents and breaches 
of the permit conditions, so the authorities always have all relevant information at their 
disposal. Additional inspections only generate additional red tape and costs for the national 
authorities and for farmers. A ten-year inspection interval is thus sufficient for installations 
posing the lowest risks.

Amendamentul 204
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
mari riscuri și trei ani pentru instalațiile 

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului sau metode echivalente de 
inspecție se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
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care prezintă cele mai reduse riscuri. mari riscuri și cinci ani pentru instalațiile 
care prezintă cele mai reduse riscuri.

Or. en

Justificare

Se folosesc din ce în ce mai mult noi metode de inspecție, cum ar fi monitorizarea electronică 
care utilizează o tehnologie modernă a informațiilor, iar acestea pot reprezenta o bună 
alternativă la vizitele la fața locului, putând reduce sarcinile administrative. 

Amendamentul 205
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
mari riscuri și trei ani pentru instalațiile 
care prezintă cele mai reduse riscuri.

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
mari riscuri și cinci ani pentru instalațiile 
care prezintă cele mai reduse riscuri.

Or. en

Amendamentul 206
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
mari riscuri și trei ani pentru instalațiile 
care prezintă cele mai reduse riscuri.

Intervalul de timp dintre două vizite la fața 
locului se stabilește pe baza unei evaluări 
sistematice a riscurilor de mediu asociate 
instalațiilor în cauză și nu depășește un an 
pentru instalațiile care prezintă cele mai 
mari riscuri și cinci ani pentru instalațiile 
care prezintă cele mai reduse riscuri.
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Or. en

Justificare

Frecvența inspecțiilor, care depind de riscuri și iau forma vizitelor la fața locului, este 
disproporționată în cazul exploatațiilor agricole. Propunerea existentă prevede că operatorul 
trebuie să întocmească un raport privind respectarea legislației referitoare la procedurile de 
autorizare și trebuie să raporteze imediat orice încălcare. Prin urmare, autoritățile dispun 
întotdeauna de informațiile relevante. În cazul instalaților care prezintă un risc redus, este 
suficient ca inspecțiile să aibă loc din cinci în cinci ani. Evaluările riscurilor ar trebui să ia 
în considerare sistemele care realizează controale sau inspecții periodice, cum ar fi sistemele 
de asigurare a exploatațiilor agricole.

Amendamentul 207
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Atunci când efectuează astfel de inspecții 
neprogramate, autoritățile competente pot 
solicita operatorilor să furnizeze 
informații pentru a investiga natura unui 
accident, a unui incident sau a unui caz 
de încălcare, inclusiv date statistice 
referitoare la sănătate.

Or. en

Amendamentul 208
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS).

(c) participarea operatorului la sistemul 
Uniunii de management de mediu și audit 
(EMAS) sau implementarea unor sisteme 
echivalente de management de mediu.

Or. en
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Justificare

Un sistem de management de mediu poate contribui la remedierea amplasamentului și la 
controlul poluanților. Cu toate acestea, sistemul Comunității Europene de management de 
mediu EMAS nu este singurul sistem existent în materie de mediu. Ar trebui să fie permise și 
alte sisteme similare de management de mediu, cum ar fi ISO, pentru a facilita punerea în 
aplicare a directivei.

Amendamentul 209
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS).

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS) 
sau la alte sisteme acreditate de 
conformitate ale industriei, în cadrul 
cărora se efectuează controale sau 
inspecții periodice.

Or. en

Amendamentul 210
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS).

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS) 
sau la alte sisteme acreditate de 
conformitate ale industriei, în cadrul 
cărora se efectuează controale sau 
inspecții periodice.

Or. en

Justificare

Frecvența inspecțiilor, care depind de riscuri și iau forma vizitelor la fața locului, este 
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disproporțională în cazul exploatațiilor agricole. Propunerea existentă prevede că operatorul 
trebuie să întocmească un raport privind respectarea legislației referitoare la procedurile de 
autorizare și trebuie să raporteze imediat orice încălcare. Prin urmare, autoritățile dispun 
întotdeauna de informațiile relevante. În cazul instalaților care prezintă un risc redus, este 
suficient ca inspecțiile să aibă loc din cinci în cinci ani. Evaluările riscurilor ar trebui să ia 
în considerare sistemele care realizează controale sau inspecții periodice, cum ar fi sistemele 
de asigurare a exploatațiilor agricole.

Amendamentul 211
Theodoros Skylakakis

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS).

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS) 
sau la un sistem standardizat echivalent 
de management de mediu.

Or. en

Justificare

Sistemul global de management de mediu ISO 14001 este folosit pe scară largă de către 
industriile europene. Prin urmare, este important ca legislația să permită și utilizarea altor 
sisteme standardizate de management de mediu echivalente sistemului EMAS.

Amendamentul 212
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS).

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS) 
sau la un alt sistem standardizat 
echivalent de management de mediu.

Or. en
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Justificare

Consiliul propune ca la stabilirea frecvenței inspecțiilor efectuate de autorități să se țină 
seama, printre altele, de participarea instalațiilor la sistemul european de management de 
mediu EMAS.  Cu toate acestea, în mai multe țări, sunt folosite mai frecvent alte sisteme de 
management de mediu, cum ar fi ISO 14001. Participarea la astfel de sisteme echivalente de 
management de mediu ar trebui avută, de asemenea, în vedere.

Amendamentul 213
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS).

(c) participarea la sistemul Uniunii de 
management de mediu și audit (EMAS) 
sau la sistemul ISO 14001.

Or. en

Justificare

În afară de EMAS, ar trebui să se țină seama, în orice caz, și de aplicarea de către operatori 
a unui sistem de management în conformitate cu ISO 14001, atunci când sunt elaborate 
planurile de inspecție. Prezentul amendament încearcă să ajungă la un compromis între 
poziția Consiliului și amendamentul 44 din prima lectură a Parlamentului. 

Amendamentul 214
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Proiectul de raport se trimite operatorului 
în cauză, iar raportul final se pune la 
dispoziția publicului, în conformitate cu 
Directiva 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
2003 privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu, în termen 
de trei luni de la efectuarea vizitei la fața 

Proiectul de raport se trimite operatorului 
în cauză în termen de două luni de la 
efectuarea vizitei la fața locului, iar 
raportul final se pune la dispoziția 
publicului la trei luni de la vizita la fața 
locului, în conformitate cu articolul 3 din 
Directiva 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 
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locului. 2003 privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu.

Or. en

Justificare

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Amendamentul 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 24 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ca) acordarea unei derogări în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4).

Or. de

Justificare

Posibilitatea acordării de derogări de la BAT este atât de importantă încât publicul ar trebui 
să ia parte la procesul decizional în conformitate cu cerințele menționate în Convenția de la 
Aarhus. 

Amendamentul 216
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 

(2) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
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unei autorizații, autoritatea competentă 
pune la dispoziția publicului următoarele 
informații în legătură cu literele (a) și (b), 
inclusiv prin intermediul internetului:

unei autorizații, autoritatea competentă 
pune la dispoziția publicului următoarele 
informații în legătură cu literele (a) - (f) și 
cu alineatul (3), inclusiv prin intermediul 
internetului:

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 54 din primă lectură.
Pentru ca aceste informații să fie făcute publice, ar trebuie să fie disponibile în întregime pe 
internet.

Amendamentul 217
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, autoritatea competentă 
pune la dispoziția publicului următoarele 
informații în legătură cu literele (a) și (b), 
inclusiv prin intermediul internetului:

(2) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, autoritatea competentă 
pune la dispoziția publicului următoarele 
informații în legătură cu literele (a) - (f) și 
cu alineatul (3), inclusiv prin intermediul 
internetului:

Or. en

Justificare

Având în vedere obligațiile care decurg din Convenția de la Aarhus și poziția PE privind 
sporirea transparenței, informațiile care urmează a fi puse la dispoziția publicului pe internet 
nu ar trebui să se limiteze la cele menționate la literele (a) și (b). Accesul online la documente 
este esențial pentru cetățeni, întrucât, în mod obișnuit, aceștia nu au un acces facil la 
registrele locale, iar perioadele de consultare sunt limitate de legislație. De asemenea, fără 
accesul online, cetățenii care au un program de lucru normal ar avea dificultăți în 
consultarea registrelor publice, întrucât aceasta poate avea loc în mod general în limita 
programului respectiv.
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Amendamentul 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, autoritatea competentă 
pune la dispoziția publicului următoarele 
informații în legătură cu literele (a) și (b), 
inclusiv prin intermediul internetului:

(2) După luarea unei decizii privind 
acordarea, reexaminarea sau actualizarea 
unei autorizații, autoritatea competentă 
pune la dispoziția publicului următoarele 
informații în legătură cu literele (a), (b) și 
(f), inclusiv prin intermediul internetului:

Or. en

(Se reintroduce parțial amendamentul 54 din prima lectură a Parlamentului.) 

Justificare

Amendamentul 219
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 28 - alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Prezentul capitol se aplică instalațiilor de 
ardere, a căror putere termică 
efectivă totală este mai mare de 50 MW, 
indiferent de tipul de combustibil utilizat.

Or. it

Justificare

Unitățile de îngrijire medicală și instalațiile de urgență, care au în mod normal o capacitate 
de rezervă de 30-50% peste energia utilizată efectiv, ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al acestor dispoziții.
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Amendamentul 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 28 - paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul reintroduce pragul de 20MW, astfel cum a fost propus de către Comisie. Dacă 
va fi adoptat, acest amendament ar trebui să se aplice în tot cuprinsul textului. Potrivit 
studiului de impact realizat de Comisie, reducerea pragului capacității la 20MW ar viza cele 
mai importante emisii și ar duce la reduceri rentabile ale principalilor poluanți. Valoarea 
beneficiilor aferente pentru sănătate estimată ar fi cuprinsă între 1 miliard și 2,6 miliarde de 
euro (fără a socoti beneficiile în materie de mediu).

Amendamentul 221
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 30 - alineatul 2 - paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Toate autorizațiile acordate instalațiilor 
care cuprind echipamente de ardere cărora 
li s-a acordat o derogare în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (4) din Directiva 
2001/80/CE și care sunt în exploatare după 
1 ianuarie 2016, includ condiții care să 
garanteze faptul că emisiile în aer 
provenind de la aceste instalații nu 
depășesc valorile limită de emisie 
prevăzute în anexa V partea 2.

Toate autorizațiile acordate instalațiilor 
care cuprind echipamente de ardere cărora 
li s-a acordat o derogare în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (4) din Directiva 
2001/80/CE și care sunt în exploatare după 
1 ianuarie 2016, includ condiții care să 
garanteze faptul că emisiile în aer 
provenind de la aceste instalații nu 
depășesc valorile limită de emisie 
prevăzute în anexa V partea 1.

Or. it
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Justificare

Având în vedere că este vorba despre instalații existente, valorile limită de emisie aplicabile 
sunt cele care vizează instalațiile existente (anexa V partea 1) și nu noile instalații (anexa V 
partea 2).

Amendamentul 222
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Articolul 30 – alineatul 2 – paragrafele 1a - 1c (noi)

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere incluse în planurile 
naționale de reducere a emisiilor din 
statele membre, stabilite în mod legal în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (6) 
din Directiva 2001/80/CE, pot continua, 
începând cu 2016, să aplice planul 
respectiv pentru a-și reduce nivelurile de 
emisii anuale totale, care urmează a fi 
atinse prin aplicarea valorilor limită de 
emisii stabilite în anexa V partea 1.
Instalațiile de ardere care fac obiectul 
planului pot fi scutite de la respectarea 
valorilor limită de emisie prevăzute în 
anexa V partea 1 sau, după caz, a ratelor 
de desulfurare prevăzute la articolul 31.
Valorile limită de emisie pentru dioxid de 
sulf, oxizi de azot și pulberi prevăzute în 
autorizația instalației de ardere, aplicabile 
la 31 decembrie 2015, în temeiul 
îndeosebi al dispozițiilor Directivelor 
2001/80/CE și 2008/1/CE, sunt cel puțin 
menținute.

Or. en
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Amendamentul 223
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 30 - paragraful 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) Atunci când o instalație de ardere este 
extinsă, valorile limită de 
emisie, specificate în anexa V partea 2, se 
aplică părții extinse a instalației afectate de 
modificare și este stabilită în funcție de 
puterea termică instalată totală a întregii 
instalații de ardere. În cazul schimbării 
aduse unei instalații de ardere, schimbare 
care poate avea consecințe asupra mediului 
și care afectează o parte a instalației cu o 
putere termică instalată de cel puțin 50 
MW, valorile limită de emisie prevăzute în 
anexa V partea 2 se aplică părții instalației 
care a fost schimbată, în funcție de puterea 
termică instalată totală a întregii instalații 
de ardere.

(7) Atunci când o instalație de ardere este 
extinsă, valorile limită de 
emisie, specificate în anexa V partea 2, se 
aplică părții extinse a instalației afectate de 
modificare și este stabilită în funcție de 
puterea termică instalată totală a întregii 
instalații de ardere. În cazul schimbării 
aduse unei instalații de ardere, schimbare 
care poate avea consecințe asupra mediului 
și care afectează o parte a instalației cu o 
putere termică instalată de cel puțin 20 
MW, valorile limită de emisie prevăzute în 
anexa V partea 2 se aplică părții instalației 
care a fost schimbată, în funcție de puterea 
termică instalată totală a întregii instalații 
de ardere.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 57 din primă lectură. Aceste instalații reprezintă o sursă 
importantă de emisii și, prin urmare, ar trebui incluse în domeniul de aplicare, astfel cum a 
propus inițial Comisia. De asemenea, în vederea asigurării coerenței cu domeniul de aplicare 
al Directivei EU ETS, pragul trebuie redus la 20 MW.

Amendamentul 224
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 30 - alineatul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) Atunci când o instalație de ardere este 
extinsă, valorile limită de 
emisie, specificate în anexa V partea 2, se 
aplică părții extinse a instalației afectate de 
modificare și este stabilită în funcție de 

(7) Atunci când o instalație de ardere este 
extinsă, valorile limită de 
emisie, specificate în anexa V partea 2, se 
aplică părții extinse a instalației afectate de 
modificare și este stabilită în funcție de 
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puterea termică instalată totală a întregii 
instalații de ardere. În cazul schimbării 
unei instalații de ardere, schimbare care 
poate avea consecințe asupra mediului și 
care afectează o parte a instalației cu o 
putere termică instalată de cel puțin 50 
MW, valorile limită de emisie prevăzute în 
anexa V partea 2 se aplică părții instalației 
care a fost schimbată, în funcție de puterea 
termică instalată totală a întregii instalații 
de ardere.

puterea termică instalată totală a întregii 
instalații de ardere. În cazul schimbării 
unei instalații de ardere, schimbare care 
poate avea consecințe asupra mediului și 
care afectează o parte a instalației cu o 
putere termică efectivă care depășește 50 
MW, valorile limită de emisie prevăzute în 
anexa V partea 2 se aplică părții instalației 
care a fost schimbată, în funcție de puterea 
termică instalată totală a întregii instalații 
de ardere.

Or. it

Justificare

Unitățile de îngrijire medicală și instalațiile de urgență, care au în mod normal o capacitate 
de rezervă de 30-50% peste energia utilizată efectiv, ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al acestor dispoziții.

Amendamentul 225
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 30 – alineatul 8 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) motoarelor diesel (a) motoarelor diesel și motoarelor cu gaz;

Or. en

Justificare

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).
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Amendamentul 226
Theodoros Skylakakis

Poziția Consiliului
Articolul 30 – alineatul 8 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) motoarelor diesel (a) motoarelor diesel din regiunile 
periferice și insulare care nu sunt 
interconectate;

Or. en

Justificare

Particularitățile de funcționare ale motoarelor cu combustie internă (motoarele diesel) care 
folosesc combustibili lichizi, în special în cadrul sistemelor izolate din punct de vedere 
electric, cum ar fi insulele care nu sunt interconectate, sunt recunoscute pe scară largă.

Amendamentul 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 30 – alineatul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile, Comisia reanalizează 
necesitatea stabilirii unor valori limită de 
emisie la nivelul Uniunii, precum și a 
modificării valorilor limită de emisie 
prevăzute în anexa V, pentru următoarele 
instalații de ardere:

eliminat

(a) instalațiile de ardere menționate la 
alineatul (8);

(b) instalațiile de ardere din cadrul 
rafinăriilor care folosesc reziduurile de 
distilare și conversie de la rafinarea 
țițeiului brut pentru propriul consum, 
independent sau împreună cu alți 
combustibili, ținând seama de 
specificul sistemelor energetice ale 
rafinăriilor;
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(c) instalațiile de ardere care utilizează 
gaze, altele decât gazul natural.

(d) instalațiile de ardere din cadrul 
instalațiilor chimice care folosesc 
reziduurile lichide din producție drept 
combustibil necomercial pentru 
consumul propriu.

Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
raportează rezultatele acestei revizuiri 
Parlamentului European și Consiliului 
împreună cu o propunere legislativă, dacă 
este cazul.

Or. en

Justificare

Elimină o revizuire introdusă de Consiliu. Nu este adecvată prevederea excluderii rafinăriilor 
sau a industriei chimice din domeniul de aplicare a valorilor limită în temeiul capitolului III.

Amendamentul 228
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Articolul 30 – alineatul 9 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile, Comisia reanalizează 
necesitatea stabilirii unor valori limită de 
emisie la nivelul Uniunii, precum și a 
modificării valorilor limită de emisie 
prevăzute în anexa V, pentru următoarele 
instalații de ardere:

(9) Pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile specifice fiecărui sector, 
Comisia reanalizează necesitatea stabilirii 
unor valori limită de emisie la nivelul 
Uniunii, precum și a modificării valorilor 
limită de emisie prevăzute în anexa V, 
pentru următoarele instalații de ardere:

Or. en
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Amendamentul 229
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 30 – alineatul 9 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile, Comisia reanalizează
necesitatea stabilirii unor valori limită de 
emisie la nivelul Uniunii, precum și a 
modificării valorilor limită de emisie 
prevăzute în anexa V, pentru următoarele 
instalații de ardere:

(9) Pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile, Comisia poate reanaliza
necesitatea stabilirii unor valori limită de 
emisie la nivelul Uniunii, precum și a 
modificării valorilor limită de emisie 
prevăzute în anexa V, pentru a le 
coordona cu BAT-AEL, dacă este cazul, 
pentru următoarele instalații de ardere:

Or. en

Justificare

Amendament la articolul nou de revizuire introdus de Consiliu.
Nu este acceptabilă posibilitatea excluderii industriei chimice și a petrolului de la 
respectarea valorilor limită de emisie obligatorii în temeiul capitolului III; în cazul în care 
valorile limită de emisie sunt adaptate pentru acest sector, trebuie să se garanteze că acest 
lucru are loc în conformitate cu BAT.

Amendamentul 230
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 30 - alineatul 9 - paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Până la 31 decembrie 2013, Comisia
raportează rezultatele acestei revizuiri 
Parlamentului European și Consiliului 
împreună cu o propunere legislativă, dacă 
este cazul.

Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
raportează rezultatele acestei posibile
revizuiri Parlamentului European și 
Consiliului împreună cu o propunere 
legislativă, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Amendament la articolul nou de revizuire introdus de Consiliu. Nu este acceptabilă 
posibilitatea excluderii industriei chimice și a petrolului de la respectarea valorilor limită de 
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emisie obligatorii în temeiul capitolului III; în cazul în care valorile limită de emisie sunt 
adaptate pentru acest sector, trebuie să se garanteze că acest lucru are loc în conformitate cu 
BAT.

Amendamentul 231
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 30 – alineatul 9 – paragraful 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Amendamentul 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 31

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibil solid indigen și care 
nu pot respecta valorile limită de emisie în 
ceea ce privește dioxidul de sulf prevăzute 
la articolul 30 alineatele (2) și (3) din 
cauza caracteristicilor acestui 
combustibil, statele membre pot aplica în 
locul respectivelor valori ratele minime de 
desulfurare prevăzute în anexa V partea 
5, în conformitate cu normele de 
conformitate prevăzute în partea 6 a 
anexei respective.

eliminat

Or. en



PE439.995v01-00 44/82 AM\810289RO.doc

RO

Justificare

Modifică un articol nou introdus de Consiliu.

Amendamentul 233
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 31

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibil solid indigen și care 
nu pot respecta valorile limită de emisie în 
ceea ce privește dioxidul de sulf prevăzute 
la articolul 30 alineatele (2) și (3) din cauza 
caracteristicilor acestui combustibil, statele 
membre pot aplica în locul respectivelor 
valori ratele minime de desulfurare 
prevăzute în anexa V partea 5, în 
conformitate cu normele de conformitate 
prevăzute în partea 6 a anexei respective.

În cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibil solid indigen și care 
nu pot respecta valorile limită de emisie în 
ceea ce privește dioxidul de sulf prevăzute 
la articolul 30 alineatele (2) și (3) din cauza 
caracteristicilor acestui combustibil, statele 
membre pot aplica în locul respectivelor 
valori, până cel târziu la 31 decembrie 
2017, ratele minime de desulfurare 
prevăzute în anexa V partea 5, în 
conformitate cu normele de conformitate 
prevăzute în partea 6 a anexei respective și 
în urma validării raportului tehnic 
menționat la articolul 72 alineatul (4) 
litera (a) de către autoritatea competentă.

Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
evaluează posibilitatea acordării unei 
extensii a ratelor minime de desulfurare 
stabilite în anexa V partea 5, ținând 
seama în mod deosebit de cele mai bune 
tehnici disponibile și de beneficiile 
generate de reducerea emisiilor de SO2.

Or. en

Justificare

Amendament la noile derogări introduse de Consiliu.
Statele membre în care există instalații care pun în aplicare rata specială de desulfurare 
trebuie să prezinte justificări tehnice privind imposibilitatea respectării valorilor limită de 
emisie obișnuite.
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Amendamentul 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Poziția Consiliului
Articolul 32

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 32 Articol eliminat

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a planului național de tranziție va conduce la creșterea emisiilor. 
Această dispoziție poate provoca denaturări ale concurenței în UE, deoarece unele instalații 
de ardere au realizat deja investiții pentru a respecta valorile limită de emisie în cauză și nu 
toate statele membre vor pune în aplicare un plan național de tranziție. 

Amendamentul 235
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2020, statele membre pot 
elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz, planul precizează numai emisiile de 
oxizi de azot.

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2023, statele membre pot 
elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz, planul precizează numai emisiile de 
oxizi de azot.

Or. it
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Justificare

Pentru a asigura o tranziție lină, ar fi preferabil ca data limită pentru planurile naționale de 
tranziție să fie anul 2023.

Amendamentul 236
Theodoros Skylakakis

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2020, statele membre pot 
elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz, planul precizează numai emisiile de 
oxizi de azot.

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2022, statele membre pot 
elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz, planul precizează numai emisiile de 
oxizi de azot.

Or. en

Justificare

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons
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Amendamentul 237
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2020, statele membre pot 
elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz, planul precizează numai emisiile de 
oxizi de azot.

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2018, statele membre pot 
elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz, planul precizează numai emisiile de 
oxizi de azot.

Or. en

Justificare

Perioada destinată aplicării planurilor naționale de tranziție, astfel cum este prevăzută în 
poziția Consiliului, este prea lungă și ar îngreuna realizarea obiectivelor Uniunii privind 
calitatea aerului, stabilite în principal în cadrul Strategiei tematice privind poluarea aerului 
(CAFE). Amendamentul este admisibil deoarece această prevedere nu era inclusă în 
propunerea prezentată de Comisie.

Amendamentul 238
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2020, statele membre pot 

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2020, statele membre pot 
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elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz, planul precizează numai emisiile de 
oxizi de azot.

elabora și pune în aplicare un plan național 
de tranziție aplicabil instalațiilor de ardere 
cărora li s-a acordat prima autorizație 
înainte de 27 noiembrie 2002, sau ai căror 
operatori au prezentat o cerere completă de 
autorizare înainte de această dată, cu 
condiția ca instalația să fi intrat în 
exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003. 
Pentru fiecare instalație de ardere care face 
obiectul planului național, acesta 
precizează emisiile pentru cel puțin unul 
dintre următorii poluanți: oxizi de azot, 
dioxid de sulf * și pulberi. Pentru turbinele 
cu gaz și motoarele cu gaz, planul 
precizează numai emisiile de oxizi de azot 
și monoxid de carbon.

Or. en

Justificare

Monoxidul de carbon ar trebui inclus în planurile naționale de tranziție (PNT) dacă valorile 
limită de emisie pentru acesta sunt stabilite de directivă în cazul instalațiilor de ardere care 
funcționează cu gaz. Directiva privind instalațiile de ardere de mari dimensiuni nu viza 
motoarele cu gaz. Dacă motoarele cu gaz rămân în domeniul de aplicare al noii directive, ar 
trebui să existe posibilitatea includerii acestor instalații în PNT. 

Amendamentul 239
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz, se utilizează valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI partea B la 
Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru 
anii 2019 și 2020 se calculează pe baza 

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz, se utilizează valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI partea B la 
Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru 
anii 2022 și 2023 se calculează pe baza 
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valorilor limită de emisii relevante 
prevăzute în anexa V partea 1 din prezenta 
directivă sau, după caz, a ratelor de 
desulfurare relevante prevăzute în anexa V 
partea 5 din prezenta directivă. Plafoanele 
pentru anii 2017 și 2018 se stabilesc astfel 
încât să se asigure o descreștere liniară a 
plafoanelor între anii 2016 și 2019.

valorilor limită de emisii relevante 
prevăzute în anexa V partea 1 din prezenta 
directivă sau, după caz, a ratelor de 
desulfurare relevante prevăzute în anexa V 
partea 5 din prezenta directivă. Plafoanele 
pentru perioada 2017 - 2021 se stabilesc 
astfel încât să se asigure o descreștere 
liniară a plafoanelor între anii 2016 și 
2022.

Or. it

Justificare

Pentru a asigura o tranziție lină, ar fi preferabil ca data limită pentru planurile naționale de 
tranziție să fie anul 2023.

Amendamentul 240
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz, se utilizează valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI partea B la 
Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru 
anii 2019 și 2020 se calculează pe baza 
valorilor limită de emisii relevante 
prevăzute în anexa V partea 1 din prezenta 
directivă sau, după caz, a ratelor de 
desulfurare relevante prevăzute în anexa V 
partea 5 din prezenta directivă. Plafoanele 
pentru anii 2017 și 2018 se stabilesc astfel 
încât să se asigure o descreștere liniară a 
plafoanelor între anii 2016 și 2019. 

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz și al motoarelor cu gaz, se 
utilizează valorile limită de emisie pentru 
oxizi de azot și monoxid de carbon 
stabilite pentru astfel de instalații în anexa 
VI partea B la Directiva 2001/80/CE. 
Plafoanele pentru anii 2019 și 2020 se 
calculează pe baza valorilor limită de 
emisii relevante prevăzute în anexa V 
partea 1 din prezenta directivă sau, după 
caz, a ratelor de desulfurare relevante 
prevăzute în anexa V partea 5 din prezenta 
directivă. Plafoanele pentru anii 2017 și 
2018 se stabilesc astfel încât să se asigure o 
descreștere liniară a plafoanelor între anii 
2016 și 2019.
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Or. en

Justificare

Monoxidul de carbon ar trebui inclus în planurile naționale de tranziție (PNT) dacă valorile 
limită de emisie pentru acesta sunt stabilite de directivă în cazul instalațiilor de ardere care 
funcționează cu gaz. Directiva privind instalațiile de ardere de mari dimensiuni nu viza 
motoarele cu gaz. Dacă motoarele cu gaz rămân în domeniul de aplicare al noii directive, ar 
trebui să existe posibilitatea includerii acestor instalații în PNT. 

Amendamentul 241
Theodoros Skylakakis

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz, se utilizează valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI partea B la 
Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru 
anii 2019 și 2020 se calculează pe baza 
valorilor limită de emisii relevante 
prevăzute în anexa V partea 1 din prezenta 
directivă sau, după caz, a ratelor de 
desulfurare relevante prevăzute în anexa V 
partea 5 din prezenta directivă. Plafoanele 
pentru anii 2017 și 2018 se stabilesc astfel 
încât să se asigure o descreștere liniară a 
plafoanelor între anii 2016 și 2019. Situația 
în care o instalație inclusă în planul 
național de tranziție își încetează activitatea 
sau nu se mai încadrează în domeniul de 
aplicare al capitolului III nu are drept 
rezultat o creștere a emisiilor anuale totale 
pentru celelalte instalații care fac în 
continuare obiectul planului național.

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz, se utilizează valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI partea B la 
Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru 
anul 2022 se calculează pe baza valorilor 
limită de emisii relevante prevăzute în 
anexa V partea 1 din prezenta directivă 
sau, după caz, a ratelor de desulfurare 
relevante prevăzute în anexa V partea 5 din 
prezenta directivă. Plafoanele pentru anii 
2017 - 2021 se stabilesc astfel încât să se 
asigure o descreștere liniară a plafoanelor 
între anii 2016 și 2022. Situația în care o 
instalație inclusă în planul național de 
tranziție își încetează activitatea sau nu se 
mai încadrează în domeniul de aplicare al 
capitolului III nu are drept rezultat o 
creștere a emisiilor anuale totale pentru 
celelalte instalații care fac în continuare 
obiectul planului național.

Or. en
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Justificare

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Amendamentul 242
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz, se utilizează valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI partea B la 
Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru 
anii 2019 și 2020 se calculează pe baza 
valorilor limită de emisii relevante 
prevăzute în anexa V partea 1 din 
prezenta directivă sau, după caz, a ratelor 
de desulfurare relevante prevăzute în 
anexa V partea 5 din prezenta directivă.
Plafoanele pentru anii 2017 și 2018 se 
stabilesc astfel încât să se asigure o 
descreștere liniară a plafoanelor între anii 
2016 și 2019.

Plafonul pentru anul 2016 se calculează pe 
baza valorilor de emisie relevante 
prevăzute în anexele III-VII la Directiva 
2001/80/CE sau după caz, pe baza ratelor 
de desulfurare prevăzute în anexa III la 
Directiva 2001/80/CE. În cazul turbinelor 
cu gaz, se utilizează valorile limită de 
emisie pentru oxizi de azot stabilite pentru 
astfel de instalații în anexa VI partea B la 
Directiva 2001/80/CE. Plafoanele pentru 
anii 2017 și 2018 se stabilesc astfel încât să 
se asigure o descreștere liniară a 
plafoanelor între anii 2016 și 2018.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul depus de mine la articolul 32 alineatul 1 din poziția 
Consiliului.

Amendamentul 243
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 32 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Planul național de tranziție prevede, de 
asemenea, dispoziții privind monitorizarea 
și raportarea, care respectă măsurile de 
punere în aplicare stabilite în conformitate 
cu articolul 41 litera (b), precum și 
măsurile prevăzute pentru fiecare instalație 
pentru a asigura respectarea la timp a 
valorilor limită de emisie care se vor aplica 
după 1 ianuarie 2021.

(4) Planul național de tranziție prevede, de 
asemenea, dispoziții privind monitorizarea 
și raportarea, care respectă măsurile de 
punere în aplicare stabilite în conformitate 
cu articolul 41 litera (b), precum și 
măsurile prevăzute pentru fiecare instalație 
pentru a asigura respectarea la timp a 
valorilor limită de emisie care se vor aplica 
după 1 ianuarie 2024.

Or. it

Justificare

Pentru a asigura o tranziție lină, ar fi preferabil ca data limită pentru planurile naționale de 
tranziție să fie anul 2023.

Amendamentul 244
Jutta Haug

Poziția Consiliului
Articolul 32a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 32a
Poate fi acordat de către autoritatea 
competentă un număr anual de ore de 
funcționare mai mare decât cel prevăzut 
în anexa V părțile 1, 2, 4 și 6 instalațiilor 
de ardere cărora le-a fost acordată o 
autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 
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sau ai căror operatori au prezentat o 
cerere completă de autorizare înainte de 
această dată, cu condiția ca instalația să fi 
fost pusă în funcțiune cel târziu la 27 
noiembrie 2003 și să se aplice o valoare 
limită de emisie mai strictă, care să aibă 
ca efect un nivel anual de protecție a 
mediului echivalent pentru poluantul în 
cauză.

Or. en

Justificare

Derogarea vizează operatorii care au introdus măsuri timpurii de reducere și care nu trebuie 
penalizați retroactiv pentru investiții care respectă deja valori limită de emisie mai stricte. 
Instalațiilor care fac obiectul acestei derogări ar trebui să li se permită să beneficieze de un 
număr mai mare de ore de funcționare, cu condiția obținerii aceluiași nivel de protecție a 
mediului. Această derogare este conformă cu anexa V părțile 1, 2, 4 și 6, cu prima lectură a 
PE și cu poziția Consiliului. 

Amendamentul 245
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 32a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 32a
Poate fi acordat de către autoritatea 
competentă un număr anual de ore de 
funcționare mai mare decât cel prevăzut 
în anexa V părțile 1, 2, 4 și 6 instalațiilor 
de ardere care utilizează combustibili 
solizi și cărora le-a fost acordată o 
autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 
sau ai căror operatori au prezentat o 
cerere completă de autorizare înainte de 
această dată, cu condiția ca instalația să fi 
fost pusă în funcțiune cel târziu la 27 
noiembrie 2003 și să fi introdus sau 
adaptat ulterior măsuri tehnice de 
reducere a emisiilor de SO2, în 
conformitate cu cerințele Directivelor 
2001/80/CE și 2008/1/CE, înainte de ...*. 
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Astfel de instalații de ardere pot fi scutite 
de la respectarea valorilor limită de emisie
pentru SO2, menționate în tabelele din 
anexa V părțile 1 și 2. Rămân aplicabile 
cel puțin valorile limită de emisie 
prevăzute în autorizațiile acestor instalații 
de ardere, în special în temeiul 
dispozițiilor Directivelor 2001/80/CE și 
2008/1/CE, fără a se depăși nivelul de 
400mg/Nm3.
 _________

*JO: data intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Derogările pentru instalațiile existente care utilizează combustibili solizi ar trebui formulate 
astfel încât operatorii care au introdus din timp sau au adaptat ulterior echipamente de 
reducere a emisiilor în conformitate cu cerințele Directivei privind instalațiile de mari 
dimensiuni să nu fie sancționați retroactiv pentru măsurile timpurii introduse. Cu toate 
acestea, acestor instalații ar trebui să li se solicite să atingă cel puțin valoarea limită de 
emisie cea mai strictă din cadrul Directivei privind instalațiile de ardere de mari dimensiuni 
(Anexa III A) care trebuie aplicate de instalațiile noi și existente în temeiul articolului 4 
alineatul (1), respectiv alineatul (3) din Directiva 2001/80/CE (echivalentul a 400 mg/Nm3).

Amendamentul 246
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Articolul 32a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 32a
Poate fi acordat de către autoritatea 
competentă un număr anual de ore de 
funcționare mai mare decât cel prevăzut 
în anexa V părțile 1, 2, 4 și 6 instalațiilor
de ardere cărora le-a fost acordată o 
autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 
sau ai căror operatori au prezentat o 
cerere completă de autorizare înainte de 
această dată, cu condiția ca instalația să fi 
fost pusă în funcțiune cel târziu la 27 
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noiembrie 2003 și să se aplice o valoare 
limită de emisie mai strictă, care să aibă 
ca efect un nivel anual de protecție a 
mediului echivalent pentru poluantul în 
cauză.

Or. en

Justificare

Derogările ar trebui concepute într-un mod mai flexibil, astfel încât operatorii care au 
introdus măsuri timpurii de reducere a emisiilor să nu fie sancționați retroactiv. Instalațiilor 
care fac obiectul acestei derogări și care respectă deja valori limită de emisii mai stricte ar 
trebui să li se permită să beneficieze de un număr mai mare de ore de funcționare, cu condiția 
obținerii aceluiași nivel de protecție a mediului.

Amendamentul 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Poziția Consiliului
Articolul 33

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 33 eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție poate provoca denaturări ale concurenței în cadrul Comunității, deoarece 
instalațiile de ardere care intră sub incidența acesteia nu sunt obligate să investească în cele 
mai bune tehnici disponibile pentru a respecta valorile limită de emisie în cauză. De 
asemenea, aceasta poate periclita obiectivele UE în materie de mediu stabilite pentru 2020 în 
cadrul „Strategiei tematice privind poluarea aerului” elaborată de Comisie, care are drept 
obiectiv reducerea cu 82 % a emisiilor de SO2 și cu 60 % a emisiilor de NOx până în 2020, 
comparativ cu nivelurile din 2000.
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Amendamentul 248
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2023, instalațiile de ardere pot fi 
scutite de respectarea valorilor limită de 
emisie prevăzute la articolul 30 alineatul 
(2) și a ratelor de desulfurare prevăzute la 
articolul 31, după caz, precum și de 
obligația includerii acestora în planul 
național de tranziție menționat la articolul 
32, dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2020, instalațiile de ardere pot fi 
scutite de respectarea valorilor limită de 
emisie prevăzute la articolul 30 alineatul 
(2) și a ratelor de desulfurare prevăzute la 
articolul 31, după caz, precum și de 
obligația includerii acestora în planul 
național de tranziție menționat la articolul 
32, dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

Perioada de tranziție pentru instalațiile de ardere cu o durată de viață limitată, astfel cum 
este prevăzută în poziția Consiliului, este prea lungă și ar îngreuna realizarea obiectivelor 
Uniunii privind calitatea aerului, stabilite în principal în cadrul Strategiei tematice privind 
poluarea aerului (CAFE). Amendamentul este admisibil deoarece această prevedere nu era 
inclusă în propunerea prezentată de Comisie. 

Amendamentul 249
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2023, instalațiile de ardere pot fi 
scutite de respectarea valorilor limită de 
emisie prevăzute la articolul 30 alineatul 
(2) și a ratelor de desulfurare prevăzute la 
articolul 31, după caz, precum și de 
obligația includerii acestora în planul 
național de tranziție menționat la articolul 
32, dacă sunt îndeplinite următoarele 

(1) În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2020, instalațiile de ardere pot fi 
scutite de respectarea valorilor limită de 
emisie prevăzute la articolul 30 alineatul 
(2) și a ratelor de desulfurare prevăzute la 
articolul 31, după caz, precum și de 
obligația includerii acestora în planul 
național de tranziție menționat la articolul 
32, dacă sunt îndeplinite următoarele 
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condiții: condiții:

Or. en

Justificare

Acest amendament mai conform cu alte obiective europene, cum ar fi cele ale Strategiei 
tematice privind poluarea aerului. 

Amendamentul 250
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) operatorul instalației de ardere se 
angajează, printr-o declarație scrisă 
transmisă autorității competente până la 1 
ianuarie 2014, să nu mențină în funcțiune 
instalația mai mult de 20 000 de ore de 
funcționare începând cu 1 ianuarie 2016 și 
până la 31 decembrie 2023;

(a) operatorul instalației de ardere se 
angajează, printr-o declarație scrisă 
transmisă autorității competente până la 1 
ianuarie 2014, să nu mențină în funcțiune 
instalația mai mult de 20 000 de ore de 
funcționare începând cu 1 ianuarie 2016 și 
până la 31 decembrie 2020;

Or. en

Justificare

Perioada de tranziție pentru instalațiile de ardere cu o durată de viață limitată, astfel cum 
este prevăzută în poziția Consiliului, este prea lungă și ar îngreuna realizarea obiectivelor 
Uniunii privind calitatea aerului, stabilite în principal în cadrul Strategiei tematice privind 
poluarea aerului (CAFE). Amendamentul este admisibil deoarece această prevedere nu era 
inclusă în propunerea prezentată de Comisie. 

Amendamentul 251
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) operatorul instalației de ardere se (a) operatorul instalației de ardere se 
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angajează, printr-o declarație scrisă 
transmisă autorității competente până la 1 
ianuarie 2014, să nu mențină în funcțiune 
instalația mai mult de 20 000 de ore de 
funcționare începând cu 1 ianuarie 2016 și 
până cel târziu la 31 decembrie 2023;

angajează, printr-o declarație scrisă 
transmisă autorității competente până la 1 
ianuarie 2014, să nu mențină în funcțiune 
instalația mai mult de 20 000 de ore de 
funcționare începând cu 1 ianuarie 2016 și 
până cel târziu la 31 decembrie 2020;

Or. en

Justificare

Acest amendament mai conform cu alte obiective europene, cum ar fi cele ale Strategiei 
tematice privind poluarea aerului. 

Amendamentul 252
Theodoros Skylakakis

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) operatorul instalației de ardere se 
angajează, printr-o declarație scrisă 
transmisă autorității competente până la 1 
ianuarie 2014, să nu mențină în funcțiune 
instalația mai mult de 20 000 de ore de 
funcționare începând cu 1 ianuarie 2016 și 
până la 31 decembrie 2023;

(a) operatorul instalației de ardere se 
angajează, printr-o declarație scrisă 
transmisă autorității competente până la 1 
ianuarie 2014, să nu mențină în funcțiune 
instalația mai mult de 30 000 de ore de 
funcționare începând cu 1 ianuarie 2016 și 
până la 31 decembrie 2023;

Or. en

Justificare

Derogările introduse de Consiliu sunt foarte importante pentru securitatea aprovizionării cu 
energie în perioada critică dintre 2016 și 2023, când obiectivele „pachetului verde” trebuie 
realizate în mod simultan. Numărul orelor de funcționare a instalațiilor existente care 
urmează a fi excluse ar trebui să fie mărit la 30 000 (cazul general) pentru perioada 1 
ianuarie 2016 - 31 decembrie 2023, astfel încât să se garanteze securitatea aprovizionării cu 
energie, ținându-se seama de faptul că astfel de instalații cu încărcare de bază au restricții 
tehnice de funcționare (nu pot funcționa cu o încărcare tehnică mai mică decât valoarea 
minimă sau în condiții de variații frecvente ale încărcării).
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Amendamentul 253
Theodoros Skylakakis

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) În cazul unei instalații de ardere cu o 
putere termică instalată totală de peste 
1 500 MW care a intrat în funcțiune 
înainte de 31 decembrie 1986 și care 
utilizează combustibili solizi indigeni cu o 
putere calorifică netă de cel mult 5 800 
kJ/kg, cu un conținut umed mai mare de 
45% în greutate, cu un conținut combinat 
de umezeală și cenușă mai mare de 60% în 
greutate și cu un conținut de oxid de calciu 
mai mare de 10%, numărul de ore de 
funcționare prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) este de 32 000.

(4) În cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează combustibili solizi indigeni cu o 
putere calorifică netă de cel mult 5 800 
kJ/kg, cu un conținut umed mai mare de 
45% în greutate, cu un conținut combinat 
de umezeală și cenușă mai mare de 60% în 
greutate și cu un conținut de oxid de calciu 
mai mare de 10%, numărul de ore de 
funcționare prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) este de 50 000.

Or. en

Justificare

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the “green package” 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Amendamentul 254
Antonio Masip Hidalgo

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 4a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(4a) În cazul instalațiilor de ardere cu o 
putere termică instalată totală mai mare 
de 900 MW, care și-au început 
funcționarea înainte de 31 decembrie 
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1975 și care utilizează un amestec de gaze 
cu putere calorifică redusă rezultate din 
procesul siderurgic și cărbuni, astfel încât 
cărbunii generează de 1,5 ori mai multă 
energie decât gazul, numărul orelor de 
funcționare prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) este de 32 000.

Or. en

Amendamentul 255
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Articolul 33 – alineatul 4a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(4a) În cazul instalațiilor de ardere cu o 
putere termică instalată totală mai mare 
de 900 MW, cărora le-a fost acordată 
prima autorizație după 1 iulie 1987 și care 
utilizează un amestec de gaze cu putere 
calorifică redusă rezultate din procesul 
siderurgic și cărbuni, astfel încât cărbunii 
generează de 1,5 ori mai multă energie 
decât gazul, numărul orelor de 
funcționare prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) este de 32 000.

Or. en

Amendamentul 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2023, o instalație 
de ardere poate fi scutită de la respectarea 
valorilor limită de emisie menționate la 
articolul 30 alineatul (2) și a ratelor de 
desulfurare menționate la articolul 31, dacă 

(1) Până la 31 decembrie 2018, o instalație 
de ardere poate fi scutită de la respectarea 
valorilor limită de emisie menționate la 
articolul 30 alineatul (2) și a ratelor de 
desulfurare menționate la articolul 31, dacă 
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sunt îndeplinite următoarele condiții: sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Modifică un articol nou introdus de Consiliu.

Amendamentul 257
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2023, o instalație 
de ardere poate fi scutită de la respectarea 
valorilor limită de emisie menționate la 
articolul 30 alineatul (2) și a ratelor de 
desulfurare menționate la articolul 31, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) Până la 31 decembrie 2020, o instalație 
de ardere poate fi scutită de la respectarea 
valorilor limită de emisie menționate la 
articolul 30 alineatul (2) și a ratelor de 
desulfurare menționate la articolul 31, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Justificare

Perioada de tranziție pentru instalațiile de ardere cu o durată de viață limitată, astfel cum 
este prevăzută în poziția Consiliului, este prea lungă, iar domeniul de aplicare este prea 
extins. Acest lucru ar îngreuna îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului 
stabilite în cadrul Strategiei tematice privind poluarea aerului (CAFE). Amendamentul este 
admisibil deoarece această prevedere nu era inclusă în propunerea prezentată de Comisie. 

Amendamentul 258
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) puterea termică instalată totală a 
instalației de ardere nu este mai mare de 
200 MW;

(a) în cazul anumitor sisteme de încălzire 
centrală, a căror putere termică instalată 
totală a instalației de ardere nu este mai 
mare de 200 MW și în cazul instalațiilor 
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de cogenerare de mare eficiență, astfel 
cum se prevede în Directiva 2004/8/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 februarie 2004 privind promovarea 
cogenerării pe baza cererii de energie 
termică utilă pe piața internă a energiei1;
____
1 JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

Or. it

Justificare

În ceea ce privește producția centralizată de energie termică, trebuie să se țină seama și de 
faptul că instalațiile de cogenerare diferă de alte instalații de ardere prin faptul că au o 
eficiență ridicată (astfel cum se recunoaște în Cel de-al șaselea program de acțiune pentru 
mediu 2002-2012) și, prin urmare, generează un volum mai mic de emisii. Prin urmare, toate 
sistemele de cogenerare ar trebui abordate în același mod ca instalațiile de încălzire 
centrală, în vederea promovării cogenerării.

Amendamentul 259
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) puterea termică instalată totală a 
instalației de ardere nu este mai mare de 
200 MW;

(a) puterea termică instalată totală a 
instalației de ardere nu este mai mare de 
150 MW;

Or. en

Justificare

Perioada de tranziție pentru instalațiile de ardere cu o durată de viață limitată, astfel cum 
este prevăzută în poziția Consiliului, este prea lungă, iar domeniul de aplicare este prea 
extins. Acest lucru ar îngreuna îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului 
stabilite în cadrul Strategiei tematice privind poluarea aerului (CAFE). Amendamentul este 
admisibil deoarece această prevedere nu era inclusă în propunerea prezentată de Comisie. 
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Amendamentul 260
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) cel puțin 50% din producția utilă de 
energie termică, ca valoare medie a reprizei 
pe o perioadă de cinci ani, este distribuită 
sub formă de aburi sau apă caldă unei 
rețele publice de încălzire urbană; și

(c) cel puțin 50% din producția utilă de 
energie termică, ca valoare medie a reprizei 
pe o perioadă de cinci ani, este distribuită 
sub formă de aburi sau apă caldă unei 
rețele publice de încălzire urbană sau altor 
instalații bazate pe cogenerare; și

Or. it

Justificare

În ceea ce privește producția centralizată de energie termică, trebuie să se țină seama și de 
faptul că instalațiile de cogenerare diferă de alte instalații de ardere prin faptul că au o 
eficiență ridicată (astfel cum se recunoaște în Cel de-al șaselea program de acțiune pentru 
mediu 2002-2012) și, prin urmare, generează un volum mai mic de emisii. Prin urmare, toate 
sistemele de cogenerare ar trebui abordate în același mod ca instalațiile de încălzire 
centrală, în vederea promovării cogenerării.

Amendamentul 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) valorile limită de emisie pentru dioxid 
de sulf, oxizi de azot și pulberi prevăzute în 
autorizația acesteia, aplicabile la 31 
decembrie 2015, în temeiul îndeosebi al 
dispozițiilor Directivelor 2001/80/CE și 
2008/1/CE, sunt cel puțin menținute până 
la 31 decembrie 2023.

(d) valorile limită de emisie pentru dioxid 
de sulf, oxizi de azot și pulberi prevăzute în 
autorizația acesteia, aplicabile la 31 
decembrie 2015, în temeiul îndeosebi al 
dispozițiilor Directivelor 2001/80/CE și 
2008/1/CE, sunt cel puțin menținute până 
la 31 decembrie 2018.

Or. en

Justificare

Modifică un articol nou introdus de Consiliu.
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Amendamentul 262
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) valorile limită de emisie pentru dioxid 
de sulf, oxizi de azot și pulberi prevăzute în 
autorizația acesteia, aplicabile la 31 
decembrie 2015, în temeiul îndeosebi al 
dispozițiilor Directivelor 2001/80/CE și 
2008/1/CE, sunt cel puțin menținute până 
la 31 decembrie 2023.

(d) valorile limită de emisie pentru dioxid 
de sulf, oxizi de azot și pulberi prevăzute în 
autorizația acesteia, aplicabile la 31 
decembrie 2015, în temeiul îndeosebi al 
dispozițiilor Directivelor 2001/80/CE și 
2008/1/CE, sunt cel puțin menținute până 
la 31 decembrie 2020.

Or. en

Justificare

Perioada de tranziție pentru instalațiile de ardere cu o durată de viață limitată, astfel cum 
este prevăzută în poziția Consiliului, este prea lungă, iar domeniul de aplicare este prea 
extins. Acest lucru ar îngreuna îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului 
stabilite în cadrul Strategiei tematice privind poluarea aerului (CAFE). Amendamentul este 
admisibil deoarece această prevedere nu era inclusă în propunerea prezentată de Comisie. 

Amendamentul 263
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 35 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Fiecare stat membru comunică 
Comisiei, cel târziu la 1 ianuarie 2016, o 
listă a tuturor instalațiilor de ardere cărora 
li se aplică alineatul (1), inclusiv puterea 
lor instalată totală, tipurile de combustibil 
utilizat și valorile limită de emisie 
aplicabile pentru dioxid de sulf, oxizi de 
azot și pulberi. În plus, pentru fiecare 
instalație de ardere căreia i se aplică 
alineatul (1) și pe parcursul perioadei 
menționate la alineatul respectiv, statele 

(2) Fiecare stat membru comunică
Comisiei, cel târziu la 1 ianuarie 2016, o 
listă a tuturor instalațiilor de ardere cărora 
li se aplică alineatul (1), inclusiv puterea 
lor instalată totală, tipurile de combustibil 
utilizat și valorile limită de emisie 
aplicabile pentru dioxid de sulf, oxizi de 
azot și pulberi. În plus, pentru fiecare 
instalație de ardere căreia i se aplică 
alineatul (1) și pe parcursul perioadei 
menționate la alineatul respectiv, statele 
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membre informează anual Comisia cu 
privire la proporția energiei termice utile 
produsă de fiecare instalație, distribuită sub 
formă de aburi sau apă caldă unei rețele 
publice de încălzire urbană, exprimată ca 
valoare medie a reprizei aferente ultimilor 
cinci ani.

membre informează anual Comisia cu 
privire la proporția energiei termice utile 
produsă de fiecare instalație, distribuită sub 
formă de aburi sau apă caldă unei rețele 
publice de încălzire urbană sau altor 
instalații bazate pe cogenerare, exprimată 
ca valoare medie a reprizei aferente 
ultimilor cinci ani.

Or. it

Justificare

În ceea ce privește producția centralizată de energie termică, trebuie să se țină seama și de 
faptul că instalațiile de cogenerare diferă de alte instalații de ardere prin faptul că au o 
eficiență ridicată (astfel cum se recunoaște în Cel de-al șaselea program de acțiune pentru 
mediu 2002-2012) și, prin urmare, generează un volum mai mic de emisii. Prin urmare, toate 
sistemele de cogenerare ar trebui abordate în același mod ca instalațiile de încălzire 
centrală, în vederea promovării cogenerării.

Amendamentul 264
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 36

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 36
Stocarea geologică a dioxidului de carbon

eliminat

(1) Statele membre se asigură că 
operatorii tuturor instalațiilor de ardere 
cu o putere electrică nominală de cel 
puțin 300 megawați pentru care licența 
inițială de construcție sau, în absența unei 
astfel de proceduri, licența inițială de 
funcționare a fost acordată după intrarea 
în vigoare a Directivei 2009/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon, au 
evaluat dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
 (a) sunt disponibile situri de stocare 
adecvate,
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(b) echipamentele de transport sunt 
fezabile din punct de vedere tehnic și 
economic,
(c) adaptarea ulterioară în vederea 
captării de dioxid de carbon este fezabilă 
din punct de vedere tehnic și economic.
(2) Dacă condițiile prevăzute la alineatul 
(1) sunt îndeplinite, autoritatea 
competentă se asigură că este rezervat un 
spațiu adecvat pe amplasamentul 
instalației pentru echipamentul necesar 
captării și comprimării dioxidului de 
carbon. Autoritatea competentă stabilește 
dacă condițiile sunt îndeplinite, pe baza 
evaluării menționate la alineatul (1) și pe 
baza altor informații disponibile, 
îndeosebi în ceea ce privește protecția 
mediului și sănătatea umană.

Or. it

Justificare

Ar trebui evitată suprapunerea cu alte directive aflate deja în vigoare.

Amendamentul 265
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 38 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
monitorizarea substanțelor poluante din 
atmosferă se desfășoară în conformitate cu 
anexa V partea 3. Statele membre pun la 
dispoziția publicului o sinteză a 
informațiilor furnizate.

Or. en
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Amendamentul 266
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 40 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Metodele de calcul prevăzute în 
prezentul articol nu se aplică în cazul 
instalațiilor de ardere cu combustibili 
multipli, astfel cum se menționează la 
articolul 30 alineatul (2), care utilizează 
gaze reziduale generate de producția de 
oțel. În cazul acestor instalații se aplică 
articolul 14 alineatul (6).

Or. it

Justificare

Din cauza presiunii exercitate de gazele reziduale în acest tip de instalații, nu se pot aplica 
criteriile de calcul stabilite la articolul 40. Prin urmare, ar trebui să se aplice articolul 14 
alineatul (6). 

Amendamentul 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Poziția Consiliului
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul instalațiilor de coincinerare a 
deșeurilor care utilizează combustibil 
solid indigen și care nu pot respecta 
valorile limită de emisie în ceea ce 
privește dioxidul de sulf, menționate în 
anexa VI partea 4, din cauza 
caracteristicilor acestui combustibil, 
statele membre pot aplica în locul 
respectivelor valori ratele minime de 
desulfurare stabilite în anexa V partea 5, 
în conformitate cu normele de 
conformitate stabilite în partea 6 a anexei 
respective.
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Or. de

Justificare

În temeiul Directivelor 2000/76/CE și 2001/80/CE, coincinerarea deșeurilor este permisă și 
în instalațiile de ardere care utilizează combustibili indigeni cu un conținut bogat în sulf. 
Poziția comună a Consiliului prevede, de asemenea, posibilitatea utilizării cărbunelui indigen 
cu un conținut bogat în sulf, chiar dacă nu în instalațiile de coincinerare. Pentru a economisi 
resursele și a asigura un tratament egal, ar trebui să fie posibilă folosirea cărbunelui indigen 
cu un conținut ridicat de sulf și în instalațiile de coincinerare, respectându-se condițiile 
privind desulfurarea stabilite în anexa V.

Amendamentul 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Articolul 72 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
date reprezentative privind emisiile și alte 
forme de poluare, valorile limită de 
emisie, aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolele 14 
și 15, precum și privind progresele 
înregistrate cu privire la dezvoltarea și 
aplicarea tehnicilor emergente în 
conformitate cu articolul 27. Statele 
membre furnizează informațiile respective 
în format electronic.

(1) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
date reprezentative privind emisiile și alte 
efecte asupra mediului, valorile limită de 
emisie, aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolele 14 
și 15, derogările acordate în conformitate 
cu articolul 15 alineatul (4), precum și 
privind progresele înregistrate cu privire la 
dezvoltarea și aplicarea tehnicilor 
emergente în conformitate cu articolul 27.

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

Or. en
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Amendamentul 269
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 72 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
date reprezentative privind emisiile și alte 
forme de poluare, valorile limită de emisie, 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
în conformitate cu articolele 14 și 15, 
precum și privind progresele înregistrate cu 
privire la dezvoltarea și aplicarea tehnicilor 
emergente în conformitate cu articolul 27. 
Statele membre furnizează informațiile 
respective în format electronic.

(1) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
date reprezentative privind emisiile și alte 
forme de poluare, valorile limită de emisie, 
derogările acordate în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (4) și justificările 
aferente, aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolele 14 
și 15, precum și privind progresele 
înregistrate cu privire la dezvoltarea și 
aplicarea tehnicilor emergente în 
conformitate cu articolul 27. Statele 
membre furnizează informațiile respective 
în format electronic.

Or. it

Justificare

Comisia ar trebui informată cu privire la derogările acordate de autoritățile competente în 
conformitate cu articolul 15, pentru a se preveni abuzurile, în conformitate cu prevederile 
articolului 59 alineatul (4) privind instalațiile care utilizează solvenți organici.

Amendamentul 270
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 72 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
date reprezentative privind emisiile și alte 
forme de poluare, valorile limită de emisie, 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
în conformitate cu articolele 14 și 15, 

(1) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziția Comisiei informații privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
date reprezentative privind emisiile și alte 
forme de poluare, valorile limită de emisie, 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
în conformitate cu articolele 14 și 15, în 
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precum și privind progresele înregistrate cu 
privire la dezvoltarea și aplicarea tehnicilor 
emergente în conformitate cu articolul 27.
Statele membre furnizează informațiile 
respective în format electronic.

special în ceea ce privește acordarea 
derogărilor în conformitate cu articolul 
15 alineatul (4), precum și privind 
progresele înregistrate cu privire la 
dezvoltarea și aplicarea tehnicilor 
emergente în conformitate cu articolul 27.
Statele membre furnizează informațiile 
respective în format electronic.

Or. en

Amendamentul 271
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 72 – alineatul 4 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) pentru instalațiile de ardere cărora li se 
aplică articolul 31, media lunară a 
conținutul de sulf din combustibilul solid 
indigen utilizat și a ratei de desulfurare 
atinse; și

(a) pentru instalațiile de ardere cărora li se 
aplică articolul 31, justificarea tehnică a 
imposibilității de a respecta valorile limită 
de emisie menționate la articolul 33 
alineatele (2) și (3), media lunară a 
conținutul de sulf din combustibilul solid 
indigen utilizat și a ratei de desulfurare 
atinse; și

Or. en

Justificare

Amendament la noile derogări introduse de Consiliu. Statele membre în care există instalații 
care pun în aplicare rata specială de desulfurare trebuie să prezinte justificări tehnice privind 
imposibilitatea de a respecta valorile limită de emisie obișnuite.

Amendamentul 272
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Articolul 72 – alineatul 4 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) pentru instalațiile de ardere care nu (b) pentru instalațiile de ardere care nu 
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funcționează mai mult de 1 500 de ore pe 
an, ca valoare medie a reprizei pe o 
perioadă de cinci ani, numărul de ore de 
funcționare pe an.

funcționează mai mult de 3 000 de ore pe 
an, ca valoare medie a reprizei pe o 
perioadă de cinci ani, numărul de ore de 
funcționare pe an.

Or. it

Justificare

Se consideră că un număr de 3 000 de ore de funcționare pe an este mai reprezentativ pentru 
centralele electrice care sunt utilizate în perioade de producție de vârf.

Amendamentul 273
Elena Oana Antonescu; Rareș-Lucian Niculescu

Poziția Consiliului
Articolul 73 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012 Comisia 
reexaminează necesitatea: 

eliminat

(a) de a controla emisiile provenind de la:
(i) arderea combustibililor în instalații cu 
o putere termică instalată totală mai mică 
de 50 MW; 
(ii) creșterea in sistem intensiv a vitelor; și 
(iii) împrăștierea gunoiului de grajd; și
(b) de a stabili în anexa I:
(i) praguri de capacitate diferite pentru 
creșterea diferitelor specii de păsări de 
curte;
(ii) praguri de capacitate pentru creșterea 
simultană a unor tipuri diferite de 
animale în cadrul aceleiași instalații.
Aceasta raportează rezultatele acestei 
reexaminări Parlamentului European și 
Consiliului împreună cu o propunere 
legislativă, dacă este cazul.

Or. en
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Amendamentul 274
Mairead McGuinness

Poziția Consiliului
Articolul 73 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012 Comisia 
reexaminează necesitatea: 

eliminat

(a) de a controla emisiile provenind de la:
(i) arderea combustibililor în instalații cu 
o putere termică instalată totală mai mică 
de 50 MW; 
(ii) creșterea in sistem intensiv a vitelor; și 
(iii) împrăștierea gunoiului de grajd; și
(b) de a stabili în anexa I:
(i) praguri de capacitate diferite pentru 
creșterea diferitelor specii de păsări de 
curte;
(ii) praguri de capacitate pentru creșterea 
simultană a unor tipuri diferite de 
animale în cadrul aceleiași instalații.
Aceasta raportează rezultatele acestei 
reexaminări Parlamentului European și 
Consiliului împreună cu o propunere 
legislativă, dacă este cazul.

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.
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Amendamentul 275
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Articolul 73 - alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012 Comisia 
reexaminează necesitatea: 

eliminat

(a) de a controla emisiile provenind de la:
(i) arderea combustibililor în instalații cu 
o putere termică instalată totală mai mică 
de 50 MW; 
(ii) creșterea in sistem intensiv a vitelor; 
și-

(iii) împrăștierea gunoiului de grajd; și
(b) de a stabili în anexa I:
(i) praguri de capacitate diferite pentru 
creșterea diferitelor specii de păsări de 
curte;
(ii) praguri de capacitate pentru creșterea 
simultană a unor tipuri diferite de 
animale în cadrul aceleiași instalații.
Aceasta raportează rezultatele acestei 
reexaminări Parlamentului European și 
Consiliului împreună cu o propunere 
legislativă, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Turbinele cu gaz nu pot funcționa întotdeauna cu gaz natural, ci trebuie să poată funcționa și 
cu combustibili lichizi. Acest lucru este important atunci când nu este disponibil gazul 
natural. Valorile limită propuse pot fi atinse numai prin utilizarea de cantități de apă dulce și 
amoniac excesiv de mari, chiar și atunci când se folosește tehnologia cea mai modernă. 
Valorile limită propuse de Consiliu nu corespund celor menționate în Directiva privind 
instalațiile de ardere de mari dimensiuni, care prevede că emisiile măsurate de oxizi de azot 
ar trebui să fie cuprinse între 120 și 350 mg/Nm3. 
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Amendamentul 276
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 1 - litera a – punctul i

Poziția Consiliului Amendamentul

(i) arderea combustibililor în instalații cu 
o putere termică instalată totală mai mică 
de 50 MW;

eliminat

Or. it

Justificare

Instalațiile cu o putere termică mai mică de 50MW nu generează un nivel semnificativ de 
emisii. În plus, nu există BREF (documente de referință BAT).

Amendamentul 277
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 73 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Poziția Consiliului Amendamentul

(ii) creșterea in sistem intensiv a vitelor; și 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. În plus, extinderea domeniului de aplicare al prezentei directive nu este 
proporțională cu impactul pe care activitățile respective l-ar putea avea asupra mediului. 



AM\810289RO.doc 75/82 PE439.995v01-00

RO

Amendamentul 278
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 73 – alineatul 2 – litera a – punctul iii

Poziția Consiliului Amendamentul

(iii) împrăștierea gunoiului de grajd; și 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 279
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 73 – alineatul 2 – litera a – punctele iiia - iiid (noi)

Poziția Consiliului Amendamentul

(iiia) instalațiile care desfășoară 
activitățile menționate în anexa I punctele 
2.1 și 2.2, în special în ceea ce privește 
dioxinele și furanii; și
(iiib) instalațiile care desfășoară 
activitățile menționate în anexa I punctele 
1.1 și 1.2, în special în ceea ce privește 
mercurul; și
(iiic) instalațiile care desfășoară 
activitățile menționate în anexa I punctele 
2.1, 2.2, 2.3 și 2.4, în special în ceea ce 
privește metalele grele și componentele 
acestora, cum ar fi arsenicul, cadmiul, 
cromul, cianurile, plumbul, nichelul, 
cuprul,  dioxinele și furanii, 
perfluorocarburile, fenolii, hidrocarburile 
aromatice policiclice și hexafluorura de 
sulf; și
(iiid) toate celelalte instalații care fac 
obiectul anexei I, în cazul în care în anul 
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de raportare 2007 pentru PRTR (registrul 
emisiilor și transferului de poluanți) 
european s-a stabilit că o anumită 
activitate din anexa I are un aport de cel 
puțin [20%] la totalul emisiilor generate 
de activitățile cuprinse în anexa I. 

Or. en

Justificare

Amendament la textul nou introdus de Consiliu. Sistemul european de siguranță oferă o 
importantă protecție minimă împotriva continuării unei proaste implementări a BAT. Este 
esențial ca Comisia să evalueze totalul emisiilor generate de activitățile cuprinse în anexa I și 
să propună măsuri legislative pentru a controla emisiile generate de sectoarele care au cel 
mai mare aport la totalul emisiilor, în conformitate cu principiul prevenirii poluării.

Amendamentul 280
Marianne Thyssen

Poziția Consiliului
Articolul 73 – alineatul 2 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) de a stabili în anexa I: eliminat
(i) praguri de capacitate diferite pentru 
creșterea diferitelor specii de păsări de 
curte;
(ii) praguri de capacitate pentru creșterea 
simultană a unor tipuri diferite de 
animale în cadrul aceleiași instalații.

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. 
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Amendamentul 281
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Articolul 74

Poziția Consiliului Amendamentul

Pentru a permite adaptarea prevederilor 
prezentei directive la progresul științific și 
tehnic pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile, Comisia adoptă acte delegate 
în conformitate cu articolul 76 cu privire la
adaptarea anexei V părțile 3 și 4, a anexei 
VI părțile 2, 6, 7 și 8, și a anexei VII 
părțile 5, 6, 7 și 8 la un astfel de progres 
științific și tehnic.

(1) Pentru a permite adaptarea prevederilor 
prezentei directive la progresul științific și 
tehnic pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile, Comisia, fără a aduce 
atingere articolului 13 alineatul (5a), 
suplimentează și, dacă este cazul, 
adaptează cerințele minime stabilite în 
anexele la prezenta directivă, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 76, cu privire cel
puțin la următoarele:
(a) până la 31 decembrie 2011 stabilește
valorile limită de emisie, precum și 
cerințele de monitorizare și conformitate 
pentru dioxine și furani emise de instalații 
care desfășoară activitățile menționate în 
anexa I punctele 2.1 și 2.2;
(b) până la 31 decembrie 2013 stabilește 
măsuri de prevenire, inclusiv valori limită 
de emisie, pentru emisiile de mercur 
generate de activitățile menționate în 
anexa I punctele 1.1 și 1.2.
(2) Înainte de adoptarea măsurilor 
menționate la alineatul (1), Comisia 
consultă sectoarele industriale relevante 
și organizațiile neguvernamentale care 
promovează protecția mediului și prezintă 
un raport cu privire la rezultatul 
consultărilor și la modul în care s-a ținut 
seama de acestea.

Or. en

Justificare

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
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polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Amendamentul 282
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Articolul 74a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 74a
Cerințe minime pentru activitățile din 

anexa I
(1) Fără a aduce atingere prevederilor 
articolului 74, în cazul în care o evaluare 
a stadiului implementării celor mai bune 
tehnici disponibile de către cei care 
desfășoară activitățile menționate în 
anexa I sau a impactului acestor activități 
asupra mediului în ansamblu 
demonstrează necesitatea ca Uniunea să 
ia măsuri, Comisia prezintă, pe baza 
documentelor de referință BAT, o 
propunere legislativă de stabilire a 
valorilor limită de emisie și a unor cerințe 
de monitorizare și conformitate ca cerințe 
minime la nivelul Uniunii. Valorile limită 
de emisie pot fi suplimentate cu parametri 
sau măsuri tehnice echivalente, în cazul 
în care cu acești parametri echivalenți se 
poate obține un nivel echivalent de 
protecție a mediului.
(2) Atunci când evaluează necesitatea 
stabilirii cerințelor minime menționate la 
alineatul (1), Comisia ține seama în 
special de informațiile furnizate de statele 
membre în conformitate cu articolul 72 
alineatul (1).
(3) Înainte de prezentarea propunerii 
menționate la alineatul (1), Comisia 
consultă experți din statele membre, 
organizații relevante din industrie și 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului și prezintă 
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un raport cu privire la rezultatul 
consultărilor și la modul în care s-a ținut 
seama de acestea.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament încearcă să ajungă la un compromis între articolul 15 alineatul (4) 
din poziția Consiliului și amendamentul 62 din prima lectură a Parlamentului European. Cu 
toate acestea, contrar amendamentului 62, cerințele minime privind activitățile enumerate în 
anexa I se adoptă individual și fac obiectul procedurii de codecizie, astfel cum se prevede la 
articolul 19 din Directiva 2008/1/CE aflată în vigoare. Necesitatea stabilirii unei cerințe 
minime ar trebui identificată în mod deosebit pe baza raportărilor statelor membre cu privire 
la implementare. 

Amendamentul 283
Kriton Arsenis

Poziția Consiliului
Articolul 74a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 74a
Cerințe minime

(1) Fără a aduce atingere articolului 67, 
în termen de 12 luni de la publicarea unui 
document de referință BAT în 
conformitate cu articolul 14, pe baza 
concluziilor privind BAT din documentul 
de referință BAT, Comisia stabilește 
valori limită de emisie, precum și cerințe 
de monitorizare și conformitate ca cerințe 
minime. Valorile limită de emisie pot fi 
suplimentate cu parametri sau măsuri 
tehnice echivalente, în cazul în care cu 
acești parametri echivalenți se poate 
obține un nivel echivalent de protecție a 
mediului.
Astfel de cerințe minime vizează efecte 
semnificative asupra mediului cauzate de 
activitățile sau instalațiile în cauză și se 
bazează pe BAT-AEL. 
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Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).
(2) Înainte de adoptarea măsurilor de 
punere în aplicare menționate la primul 
alineat, Comisia consultă organizațiile 
relevante din industrie și organizațiile 
neguvernamentale care promovează 
protecția mediului și prezintă un raport cu 
privire la rezultatul consultărilor și la 
modul în care s-a ținut seama de acestea.
(3) În conformitate cu alineatele (1) și (2), 
până la 31 decembrie 2011, Comisia 
stabilește în special valorile limită de 
emisie, precum și cerințele de 
monitorizare și conformitate pentru 
dioxine și furani emise de instalații care 
desfășoară activitățile menționate în 
anexa I punctele 2.1 și 2.2. 
Statele membre sau autoritățile 
competente ale acestora pot stabili valori 
limită de emisie mai stricte pentru emisiile 
de dioxine și furani.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 69 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 284
Elisabetta Gardini

Poziția Consiliului
Articolul 80 - alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare până cel 
târziu la …* actele cu putere de lege și 
actele administrative necesare pentru a se 

(1) Statele membre pun în aplicare până cel 
târziu la 1 ianuarie 2016 actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
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conforma cu articolul 2, articolul 3 
punctele 10-13, 17-22, 25-29 și 33-35, 
articolul 4 alineatele (2) și (3), articolul 5 
alineatul (1), articolul 7, articolele 8 și 10, 
articolul 11 literele (e) și (h), articolul 12 
alineatul (1) literele (e) și (h), articolul 13 
alineatul (7), articolul 14 alineatul (1) litera 
(c) punctul (ii), articolul 14 alineatul (1) 
literele (d), (e), (f) și (h), articolul 14 
alineatele (2)-(7), articolul 15 
alineatele (2)–(5), articolele 16, 17 și 19, 
articolul 21 alineatele (2)–(5), articolele 22 
și 23, articolul 24 alineatele (2), (3) și (4), 
articolele 27, 28 și 29, articolul 30 
alineatele (3), (4), (7), (8) și (9), articolele
31, 32, 33, 34, 35, și 36, articolul 38, 
articolul 40 alineatele (2) și (3), articolele 
41, 42 și 43, articolul 45 alineatele (1) și 
(2), articolul 57 punctul 1, articolul 58, 
articolul 59 alineatul (5), articolul 63, 
articolul 70 alineatele (2) și (3), articolele 
71, 72 și 79, precum și cu anexa I primul 
paragraf și punctele 1.4, 2.5 litera (b), 3.1, 
4, 5, 6.1 litera (c), 6.4 litera (b), 6.9, 6.10 și 
6.11, anexa II, anexa III punctul 12, 
anexa V, anexa VI partea 1 litera (b), 
partea 4 punctele 2.2, 2.4, 3.1 și 3.2, partea 
6 punctele 2.5 și 2.6, partea 8 punctul 1.1 
litera (d), anexa VII partea 4 punctul 2, 
partea 5 punctul 1, partea 7 punctul 3, 
anexa VIII partea 1 punctul 1 și punctul 2 
litera (c), partea 2 punctele 2 și 3 și partea 
3.

pentru a se conforma cu articolul 2, 
articolul 3 punctele 10-13, 17-22, 25-29 și 
33-35, articolul 4 alineatele (2) și (3), 
articolul 5 alineatul (1), articolul 7, 
articolele 8 și 10, articolul 11 literele (e) și 
(h), articolul 12 alineatul (1) literele (e) și 
(h), articolul 13 alineatul (7), articolul 14 
alineatul (1) litera (c) punctul (ii), articolul 
14 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (h),
articolul 14 alineatele (2)-(7), articolul 15 
alineatele (2)–(5), articolele 16, 17 și 19, 
articolul 21 alineatele (2)–(5), articolele 22 
și 23, articolul 24 alineatele (2), (3) și (4), 
articolele 27, 28 și 29, articolul 30 
alineatele (3), (4), (7), (8) și (9), articolele 
31, 32, 33, 34, 35, și 36, articolul 38, 
articolul 40 alineatele (2) și (3), articolele 
41, 42 și 43, articolul 45 alineatele (1) și 
(2), articolul 57 punctul 1, articolul 58, 
articolul 59 alineatul (5), articolul 63, 
articolul 70 alineatele (2) și (3), articolele 
71, 72 și 79, precum și cu anexa I primul 
paragraf și punctele 1.4, 2.5 litera (b), 3.1, 
4, 5, 6.1 litera (c), 6.4 litera (b), 6.9, 6.10 și 
6.11, anexa II, anexa III punctul 12, 
anexa V, anexa VI partea 1 litera (b), 
partea 4 punctele 2.2, 2.4, 3.1 și 3.2, partea 
6 punctele 2.5 și 2.6, partea 8 punctul 1.1 
litera (d), anexa VII partea 4 punctul 2, 
partea 5 punctul 1, partea 7 punctul 3, 
anexa VIII partea 1 punctul 1 și punctul 2 
litera (c), partea 2 punctele 2 și 3 și partea 
3.

Statele membre aplică aceste măsuri 
începând cu aceeași dată.

Statele membre aplică aceste măsuri 
începând cu aceeași dată.

Atunci când statele membre adoptă 
măsurile respective, acestea cuprind o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale. Modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri este stabilită de 
statele membre.

Atunci când statele membre adoptă 
măsurile respective, acestea cuprind o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale. Modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri este stabilită de 
statele membre.

*JO: doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. it
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Justificare

Data la care urmează să intre în vigoare noile dispoziții ar trebui să fie aceeași pentru toate 
tipurile de instalații. Acest amendament înlătură, de asemenea, lipsa de coerență în ceea ce 
privește data abrogării Directivei 2001/80/CE menționată la articolul 81 alineatul (1).


