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Amendamentul 285
Martin Callanan

Poziția Consiliului
Anexa I – partea introductivă - paragraful 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

La calcularea puterii termice instalate 
totale a instalațiilor menționate la punctul 
1.1, doar capacitatea de funcționare 
normală se ia în considerare, în cazul 
instalațiilor de ardere utilizate în unitățile 
de îngrijire medicală.

Or. en

Justificare

Acest amendament a fost adoptat de PE în primă lectură. Acesta recunoaște că este necesară 
deținerea unei capacități de rezervă importante în spitale, esențială pentru asigurarea 
continuității îngrijirii pacienților în cazul unei defecțiuni tehnice. De asemenea, prin acest 
amendament se evită sancționarea spitalelor pentru potențialul lor de emisii, în loc de 
emisiile lor reale.

Amendamentul 286
Martin Callanan

Poziția Consiliului
Anexa I – partea introductivă - paragraful 1b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Acest amendament reintroduce textul original al Comisiei, precum și amendamentul 63 al 
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Parlamentului European din prima lectură, destinat să abordeze aspectele legate de 
capacitatea de rezervă a generatoarelor de urgență, de tipul celor existente în spitale. Aceste 
instalații nu reprezintă o sursă semnificativă de emisii deoarece, în principiu, funcționează un 
număr redus de ore pe an, doar în cazul unei avarii majore în alimentarea cu energie și/sau 
în realizarea de teste. Amendamentul exclude, de asemenea, instalațiile foarte mici, sub 3 
MW, în cazul cărora costurile și formalitățile administrative legate de includerea acestora 
sunt mult mai mari decât avantajele posibile.

Amendamentul 287
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 1.1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se reintroduce poziția din prima lectură, precum și textul propunerii Comisiei. 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 288
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 1.1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Se reintroduce poziția din prima lectură. Aceste instalații reprezintă o sursă majoră de emisii. 
De asemenea, în vederea asigurării coerenței cu domeniul de aplicare al Directivei EU ETS, 
pragul trebuie redus la 20 MW. La calcularea puterii termice instalate totale a instalațiilor 
utilizate în unitățile de îngrijire medicală, se ia în considerare doar capacitatea de 
funcționare normală.

Amendamentul 289
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Anexa I – punctul 1.1 - paragraful 1a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

La calcularea puterii termice instalate 
totale a instalațiilor menționate la punctul 
1.1 pentru instalațiile de ardere utilizate 
în unitățile de îngrijire medicală, se ia în 
considerare doar capacitatea de 
funcționare normală. 

Or. en

Justificare

Se reintroduce poziția din prima lectură. Aceste instalații reprezintă o sursă majoră de emisii. 
De asemenea, în vederea asigurării coerenței cu domeniul de aplicare al Directivei EU ETS, 
pragul trebuie redus la 20 MW. La calcularea puterii termice instalate totale a instalațiilor 
de ardere utilizate în unitățile de îngrijire medicală, ar trebui să se ia în considerare doar 
capacitatea de funcționare normală.

Amendamentul 290
Anja Weisgerber

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 3.5

Poziția Consiliului Amendamentul

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special țigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianță), 
obiecte din ceramică sau porțelan cu o 
capacitate de producție de peste 75 de tone 

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special țigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianță), 
obiecte din ceramică sau porțelan, cu o 
capacitate de producție de peste 75 de tone 
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pe zi și/sau cu o capacitate a cuptorului 
de peste 4 m3 și cu o densitate pe cuptor de 
peste 300 kg/m3.

pe zi și cu o densitate pe cuptor de peste 
300 g/m3.

Or. en

Justificare

Reintroducerea amendamentului 117 în forma adoptată în prima lectură. Instalațiile foarte 
mici, cum ar fi cuptoarele cu funcționare intermitentă sau cuptoarele neindustriale folosite în 
unități de artizanat, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al directivei. Acest 
amendament ar armoniza și ar simplifica definiția instalațiilor de fabricare a produselor de 
ceramică de pe întreg teritoriul Europei, menținând totodată protecția mediului și reducând 
sarcina administrativă.

Amendamentul 291
Richard Seeber

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 3.5

Poziția Consiliului Amendamentul

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special țigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianță), 
obiecte din ceramică sau porțelan cu o 
capacitate de producție de peste 75 de tone 
pe zi și/sau cu o capacitate a cuptorului de 
peste 4 m3 și cu o densitate pe cuptor de 
peste 300 kg/m3

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special țigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianță), 
obiecte din ceramică sau porțelan cu o 
capacitate de producție de peste 75 de tone 
pe zi și cu o capacitate a cuptorului de 
peste 4 m3 și cu o densitate pe cuptor de 
peste 300 kg/m3 

Or. en

Justificare

Acest amendament reintroduce parțial amendamentul 117 din prima lectură și are ca scop 
eliminarea ambiguității prin înlocuirea cuvintelor„și/sau” cu „și”.
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Amendamentul 292
Salvatore Tatarella

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 3.5

Poziția Consiliului Amendamentul

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special țigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianță), 
obiecte din ceramică sau porțelan cu o 
capacitate de producție de peste 75 de tone 
pe zi și/sau cu o capacitate a cuptorului de 
peste 4 m3 și cu o densitate pe cuptor de 
peste 300 kg/m3

3.5. Fabricarea produselor de ceramică prin 
ardere, în special țigle, cărămizi, cărămizi 
refractare, plăci ceramice (gresie, faianță), 
obiecte din ceramică sau porțelan cu o 
capacitate de producție de peste 75 de tone 
pe zi și cu o capacitate a cuptorului de 
peste 4 m3 și cu o densitate pe cuptor de 
peste 300 kg/m3

Or. it

Justificare

Formularea Consiliului creează aceeași confuzie și incertitudine ca și directiva în vigoare, 
deoarece nu precizează dacă cele două criterii de determinare a domeniului de aplicare sunt 
alternative sau complementare.

Amendamentul 293
Miroslav Ouzký

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 5.3 - litera a - partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu 
o capacitate de peste 50 de tone pe 
zi, implicând desfășurarea uneia sau mai 
multora dintre următoarele activități și cu 
excepția activităților care intră sub 
incidența Directivei 91/271/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale1:

(a) Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu 
o capacitate de peste 50 de tone de deșeuri 
uscate pe zi, implicând desfășurarea uneia 
sau mai multora dintre următoarele 
activități și cu excepția activităților care 
intră sub incidența Directivei 91/271/CEE 
a Consiliului din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale1:

Or. en
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Amendamentul 294
Miroslav Ouzký

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 5.3 - litera b - alineatul 1 - partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) Recuperarea sau o combinație de 
recuperare și eliminare a deșeurilor 
nepericuloase cu o capacitate mai mare de 
75 tone pe zi, implicând una sau mai multe 
din activitățile următoare și excluzând 
activitățile care intră sub incidența 
Directivei 91/271/CEE:

(b) Recuperarea sau o combinație de 
recuperare și eliminare a deșeurilor 
nepericuloase cu o capacitate mai mare de 
75 tone de deșeuri uscate pe zi, implicând 
una sau mai multe din activitățile 
următoare și excluzând activitățile care 
intră sub incidența Directivei 91/271/CEE:

Or. en

Amendamentul 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 5.3 - litera b - paragraful 1 - partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) Recuperarea sau o combinație de 
recuperare și eliminare a deșeurilor 
nepericuloase cu o capacitate mai mare de 
75 tone pe zi, implicând una sau mai multe 
din activitățile următoare și excluzând 
activitățile care intră sub incidența 
Directivei 91/271/CEE:

(b) Recuperarea sau o combinație de 
recuperare și eliminare a deșeurilor 
nepericuloase cu o capacitate mai mare de 
50 tone pe zi, implicând una sau mai multe 
din activitățile următoare și excluzând 
activitățile care intră sub incidența 
Directivei 91/271/CEE:

Or. en

Justificare

Reintroduce pragul propus de Comisie.
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Amendamentul 296
Miroslav Ouzký

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 5.3 - litera b - paragraful 1 - punctul i

Poziția Consiliului Amendamentul

(i) tratarea biologică; eliminat

Or. en

Amendamentul 297
Miroslav Ouzký

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 5.3 - litera b - paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Atunci când singura activitate de tratare a 
deșeurilor desfășurată este digestia 
anaerobă, pragul de capacitate pentru 
activitatea respectivă este de 100 de tone 
pe zi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 5.3 - litera b - paragraful 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Atunci când singura activitate de tratare a 
deșeurilor desfășurată este digestia 
anaerobă, pragul de capacitate pentru 
activitatea respectivă este de 100 de tone 
pe zi.

eliminat

Or. en



PE440.003v01-00 10/45 AM\810395RO.doc

RO

Justificare

Reintroduce pragul propus de Comisie.

Amendamentul 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Poziția Consiliului
Anexa I - punctul 6.6 - litera a 

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) 40 000 de locuri pentru păsări de curte; (a) 40 000 de locuri pentru păsări de curte, 
cu excepția prepelițelor;

Or. fr

Justificare

În textul directivei, prepelițele (0,25 kg) sunt cuprinse în categoria păsărilor de curte, 
echivalându-se astfel creșterea lor cu cea a puilor (2 kg) sau a curcanilor (10 kg) în timp ce, 
de fapt, impactul acestora asupra mediului este mult mai scăzut. De aceea, este esențial să se 
țină seama de specificitatea creșterii prepelițelor în comparație cu alte filiere ale producției 
avicole. Aplicarea dispozițiilor directivei în cazul creșterii prepelițelor este disproporționată 
și nu își poate găsi justificarea în motive legate de protecția mediului. Ignorarea acestor 
diferențe poate duce la dispariția creșterii prepelițelor din Europa și odată cu aceasta, la 
pierderea a sute de locuri de muncă.

Amendamentul 300
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 2 - tabel - coloana „Combustibili lichizi” - notele 1 și 2 
(noi)

Poziția Consiliului Amendamentul

Combustibili lichizi Combustibili lichizi
350 3501

250 2502

200 200
1 Cu excepția regiunilor ultraperiferice unde 
valoarea limită de emisie este de 850 mg/Nm3.
2 Cu excepția regiunilor ultraperiferice unde 
valoarea limită de emisie este de 850 la 250 
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mg/Nm3 (descreștere lineară). 

Or. en

Amendamentul 301
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 1a (nou) (după tabel)

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi și pentru care s-a 
acordat 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 se fi introdus sau modernizat măsuri 
tehnice de reducere a emisiilor de SO2, în 
conformitate cu cerințele Directivei 
2001/80/CE și 2008/1/CE înainte de ...*, 
pot fi scutite de respectarea valorilor 
limită de emisie pentru SO2 prevăzute în 
tabelul precedent. 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 400 mg/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 echipamente de reducere a emisiilor sau le-
au adaptat ulterior, 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 cele existente în temeiul articolului 4 
alineatul (1) și respectiv alineatul (3) din Directiva 2001/80/CE (echivalentul a 400 mg/Nm3).
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Amendamentul 302
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

2. Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi și pentru care s-a 
acordat 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 care nu 
funcționează mai mult de 1 500 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, sunt 
supuse unei valori limită de emisie de 800 
mg/Nm3 pentru SO2.

2. Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi și pentru care s-a 
acordat 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 care nu 
funcționează mai mult de 3 000 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, sunt 
supuse unei valori limită de emisie de 800 
mg/Nm3 pentru SO2.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)

Amendamentul 303
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili lichizi, pentru care s-a acordat 
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 care nu funcționează mai mult de 
1 500 de ore de funcționare pe an ca 
valoare medie a reprizei pe o perioadă de 
cinci ani, sunt supuse unei valori limită de 

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili lichizi, pentru care s-a acordat 
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 care nu funcționează mai mult de 
3 000 de ore de funcționare pe an ca 
valoare medie a reprizei pe o perioadă de 
cinci ani, sunt supuse unei valori limită de 
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emisie pentru SO2 de 850 mg/Nm3, în cazul 
instalațiilor cu o putere termică instalată 
totală de maxim 300 MW, și de 400 
mg/Nm3, în cazul instalațiilor cu o putere 
termică instalată totală mai mare de 300 
MW.

emisie pentru SO2 de 850 mg/Nm3, în 
cazul instalațiilor cu o putere termică 
instalată totală de maxim 300 MW, și de 
400 mg/Nm3, în cazul instalațiilor cu o 
putere termică instalată totală mai mare de 
300 MW.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)

Amendamentul 304
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

O parte a unei instalații de ardere care își 
evacuează gazele reziduale printr-una sau 
mai multe conducte separa]te aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu 
funcționează mai mult de 1500 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani poate 
intra sub incidența valorilor limită de 
emisie prevăzute la cele două paragrafe 
precedente în funcție de puterea termică 
instalată totală a întregii instalații de 
ardere. În astfel de cazuri emisiile produse 
de fiecare dintre conductele respective sunt 
monitorizate separat.

O parte a unei instalații de ardere care își 
evacuează gazele reziduale printr-una sau 
mai multe conducte separa]te aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu 
funcționează mai mult de 3 000 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani poate 
intra sub incidența valorilor limită de 
emisie prevăzute la cele două paragrafe 
precedente în funcție de puterea termică 
instalată totală a întregii instalații de 
ardere. În astfel de cazuri emisiile produse 
de fiecare dintre conductele respective sunt 
monitorizate separat.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)
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Amendamentul 305
Antonio Masip Hidalgo

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 2 - paragraful 4a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

O instalație de ardere cu o putere termică 
instalată totală de peste 900 MW, care a 
intrat în funcțiune înainte de 31 
decembrie 1975, care utilizează un 
amestec de gaze cu putere calorifică 
redusă provenite din procesul siderurgic 
și cărbuni, astfel încât energia provenită 
de la acești cărbuni este de 1,5 ori mai 
mare decât cea produsă de gaz, și care nu 
funcționează mai mult de 1500 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, intră 
sub incidența valorilor limită de emisie 
pentru SO2 de 1000 mg/Nm3.

Or. en

Amendamentul 306
Antonio Masip Hidalgo

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 3 - paragraful 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

O instalație de ardere cu o putere termică 
instalată totală de peste 900 MW, care a 
intrat în funcțiune înainte de 31 
decembrie 1975, care utilizează un 
amestec de gaze cu putere calorifică 
redusă provenite din procesul siderurgic 
și cărbuni, astfel încât energia provenită 
de la acești cărbuni este de 1,5 ori mai 
mare decât cea produsă de gaz, și care nu 
funcționează mai mult de 1500 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, intră 
sub incidența valorilor limită de emisie 



AM\810395RO.doc 15/45 PE440.003v01-00

RO

pentru SO2 de 1000 mg/Nm3.

Or. en

Amendamentul 307
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 4 - tabel - coloana „Combustibili lichizi” - nota 1a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

Combustibili lichizi Combustibili lichizi

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a)  Cu excepția regiunilor ultraperiferice unde 
valoarea limită de emisie este de 450 mg/Nm3.

Or. en

Amendamentul 308
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 4 - paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi cu o putere 
termică instalată totală de maxim 500 MW, 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 1 500 de 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie 
să respecte o valoare limită de emisie 

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi cu o putere 
termică instalată totală de maxim 500 MW, 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 3 000 de 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie 
să respecte o valoare limită de emisie 
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pentru NOx de 450 mg/Nm3. pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)

Amendamentul 309
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 4 - paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi cu o putere 
termică instalată totală de maxim 500 MW, 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 1 500 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie 
să respecte o valoare limită de emisie 
pentru NOx de 450 mg/Nm3.

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi sau lichizi cu o putere 
termică instalată totală de maxim 500 MW, 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 1 500 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie 
să respecte o valoare limită de emisie 
pentru NOx de 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3

pentru instalațiile care utilizează 
combustibili solizi indigeni al căror 
conținut de substanțe volatile este mai mic 
de 10%).

Or. en

Amendamentul 310
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 4 - paragraful 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi cu o putere termică 

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi cu o putere termică 
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instalată totală mai mare de 500 MW, 
pentru care s-a acordat o autorizație înainte 
de 1 iulie 1987 și care nu funcționează mai 
mult de 1 500 ore de funcționare pe an ca 
valoare medie a reprizei pe o perioadă de 
cinci ani, trebuie să respecte o valoare 
limită de emisie pentru NOx de 
450 mg/Nm3. 

instalată totală mai mare de 500 MW, 
pentru care s-a acordat o autorizație înainte 
de 1 iulie 1987 și care nu funcționează mai 
mult de 1 500 ore de funcționare pe an ca 
valoare medie a reprizei pe o perioadă de 
cinci ani, trebuie să respecte o valoare 
limită de emisie pentru NOx de 
450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 pentru 
instalațiile care utilizează combustibili 
solizi indigeni al căror conținut de 
substanțe volatile este mai mic de 10%). 

Or. en

Amendamentul 311
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 4 - paragraful 5

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili lichizi, cu o putere termică 
instalată totală mai mare de 500 MW, 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 1 500 de 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie 
să respecte o valoare limită de emisie 
pentru NOx de 400 mg/Nm3.

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili lichizi, cu o putere termică 
instalată totală mai mare de 500 MW, 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 3 000 de 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, trebuie 
să respecte o valoare limită de emisie 
pentru NOx de 400 mg/Nm3.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)
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Amendamentul 312
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 4 - paragraful 6

Poziția Consiliului Amendamentul

O parte a unei instalații de ardere care își 
evacuează gazele reziduale printr-una sau 
mai multe conducte separate aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu 
funcționează mai multe de 1500 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani poate
intra sub incidența valorilor limită de 
emisie prevăzute la cele trei paragrafe 
precedente în funcție de puterea termică 
instalată totală a întregii instalații de 
ardere. În astfel de cazuri emisiile produse 
de fiecare dintre conductele respective sunt 
monitorizate separat.

O parte a unei instalații de ardere care își 
evacuează gazele reziduale printr-una sau 
mai multe conducte separate aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu 
funcționează mai multe de 3 000 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani poate 
intra sub incidența valorilor limită de 
emisie prevăzute la cele trei paragrafe 
precedente în funcție de puterea termică 
instalată totală a întregii instalații de 
ardere. În astfel de cazuri emisiile produse 
de fiecare dintre conductele respective sunt 
monitorizate separat.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)

Amendamentul 313
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 4 - paragraful 6a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Instalațiile de ardere care utilizează 
combustibili solizi indigeni cu o putere 
termică instalată totală mai mare de 300 
MW trebuie să respecte o valoare limită 
de emisie pentru NOx de 400 mg/Nm3.

Or. xm

(În conformitate cu amendamentul 6.)
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Justificare

Deoarece există o excepție pentru limitele de SO2 în cazul centralelor electrice care utilizează 
combustibili solizi indigeni (articolul 31), se consideră că trebuie să se acorde o excepție și 
pentru limitele de NOX, având în vedere că, în mod normal, combustibilii solizi indigeni au un 
nivel calorific scăzut.

Amendamentul 314
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 5 - paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Turbinele cu gaz (inclusiv turbinele cu gaz 
cu ciclu combinat CCGT) care utilizează 
distilați ușori sau intermediari drept 
combustibili lichizi trebuie să respecte o 
valoare limită de emisie pentru NOx de 90 
mg/Nm3, iar pentru CO de 100 mg/Nm3.

Turbinele cu gaz (inclusiv turbinele cu gaz 
cu ciclu combinat CCGT) care utilizează
distilați ușori sau intermediari drept 
combustibili lichizi trebuie să respecte o 
valoare limită de emisie pentru NOx de 
120 mg/Nm3, iar pentru CO de 100 
mg/Nm3, dacă funcționează cu 
combustibili de substituție mai puțin de 
500 de ore de funcționare pe an.

Or. de

Justificare

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Amendamentul 315
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 5 - paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Turbinele cu gaz utilizate în situații de 
urgență care funcționează mai puțin de 500 
de ore de funcționare pe an nu intră sub 
incidența valorilor limită de emisie 
prevăzute la prezentul alineat. Operatorul 
acestor instalații ține evidența orelor de 
funcționare utilizate.

Turbinele cu gaz utilizate în situații de 
urgență sau doar în perioadele de vârf ale 
aprovizionării cu energie care 
funcționează mai puțin de 500 de ore de 
funcționare pe an nu intră sub incidența 
valorilor limită de emisie prevăzute la 
prezentul alineat. Operatorul acestor 
instalații ține evidența orelor de funcționare 
utilizate.

Or. de

Justificare

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Amendamentul 316
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - tabel - titlu

Poziția Consiliului Amendamentul

Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
NOx și pentru CO în cazul instalațiilor de 
ardere care utilizează gaze

Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru 
NOx în cazul instalațiilor de ardere care 
utilizează gaze

Or. en
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Justificare

Ar trebui evitată propunerea recentă de a introduce valori limită pentru emisiile de CO 
provenite de la instalații de ardere care utilizează gaze. Pentru respectarea  principiului 
subsidiarității, emisiile de CO ar trebui reglementate doar de legislația națională.

Amendamentul 317
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V – partea 1 – secțiunea 6 – tabel - coloana „CO”

Poziția Consiliului Amendamentul

CO eliminat
100
-
-
100
-
100

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată propunerea recentă de a introduce valori limită pentru emisiile de CO 
provenite de la instalații de ardere care utilizează gaze. Pentru respectarea  principiului 
subsidiarității, emisiile de CO ar trebui reglementate doar de legislația națională.

Amendamentul 318
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - tabel 

Poziția Consiliului

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru NOx și pentru CO în cazul instalațiilor de ardere 
care utilizează gaze

NOx CO
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Instalații de ardere care utilizează gaz natural, 
cu excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu 
gaz 

100 100

Instalații de ardere care utilizează gaz de furnal, 
gaz de cocserie sau gaze cu putere calorică 
redusă de la gazeificarea reziduurilor de 
rafinărie, cu excepția turbinelor cu gaz și a 
motoarelor cu gaz

200 (4) --

Instalații de ardere care utilizează alte gaze, cu 
excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu 
gaz 

200 (4) --

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

50 (2)(3) 100

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

120 --

Motoare pe gaz 100 100

Amendamentul Parlamentului
NOx CO

Instalații de ardere care utilizează gaz natural, 
cu o putere termică instalată totală care nu 
depășește 300 MW, cu excepția turbinelor cu 
gaz și a motoarelor cu gaz 

150 100

Instalații de ardere care utilizează gaz de furnal, 
gaz de cocserie sau gaze cu putere calorică 
redusă de la gazeificarea reziduurilor de 
rafinărie, cu excepția turbinelor cu gaz și a 
motoarelor cu gaz

200 (4) --

Instalații de ardere care utilizează alte gaze, cu 
excepția turbinelor cu gaz și a motoarelor cu 
gaz 

200 (4) --

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

50 (2)(3) 100

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

120 --

Motoare pe gaz 200 200

Or. en

Justificare

Valorile limită pentru emisiile de NOX pentru instalațiile de ardere existente care utilizează 
gaze ar trebui să poată fi atinse fără a antrena costuri disproporționat de mari în comparație 
cu avantajele ecologice. Valorile limită de emisie propuse pentru cazanele existente cu o 
putere termică instalată de sub 300 MW și pentru motoarele cu gaz nu pot fi respectate 
utilizând doar măsuri primare, fiind necesară introducerea de echipamente secundare de 
reducere disproporționate.
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Amendamentul 319
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - tabel - rândul 7a (nou)

Amendamentul Parlamentului

NOx CO

Motoare cu gaz care ard gaze cu putere 
calorifică redusă rezultate din procesul 
siderurgic și gaze naturale

200 -

Or. en

Amendamentul 320
Antonio Masip Hidalgo

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - nota 4a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(4a) 200 mg/Nm3 pentru motoarele cu gaz 
care ard gaze cu putere calorifică redusă 
rezultate din procesul siderurgic și gaze 
naturale

Or. en

Amendamentul 321
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - paragraful 2 (după note)

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată propunerea recentă de a introduce valori limită pentru emisiile de CO 
provenite de la instalații de ardere care utilizează gaze. Pentru respectarea  principiului 
subsidiarității, emisiile de CO ar trebui reglementate doar de legislația națională.

Amendamentul 322
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - paragraful 3 (după note)

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv 
CCGT) pentru care s-a acordat 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 care nu funcționează mai mult de 
1 500 de ore de funcționare pe an ca 
valoare medie a reprizei pe o perioadă de 
cinci ani, valoarea limită de emisie pentru 
NOx este de 150 mg/Nm3 în cazul arderii 
gazului natural și de 200 mg/Nm3 în cazul 
arderii altor tipuri de gaz sau de 
combustibili lichizi.

În cazul instalațiilor de ardere care 
funcționează cu gaz pentru care s-a 
acordat 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 care nu 
funcționează mai mult de 1 500 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, valoarea 
limită de emisie pentru NOx este de 150 
mg/Nm3 în cazul arderii gazului natural și 
de 200 mg/Nm3 în cazul arderii altor tipuri 
de gaz sau de combustibili lichizi.

Or. en

Justificare

Pentru a permite un tratament egal al tuturor tipurilor de instalații și combustibili, derogarea 
existentă pentru turbinele cu gaz ar trebui extinsă pentru a include toate instalațiile de ardere 
care funcționează cu gaz, inclusiv cazanele, turbinele cu gaz și motoarele cu gaz. Derogări 
similare sunt prevăzute și în cazul instalațiilor de ardere care utilizează combustibili 
solizi sau lichizi. 
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Amendamentul 323
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - paragraful 3 (după note)

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT) 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 1 500 de 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, valoarea 
limită de emisie pentru NOx este de 150 
mg/Nm3 în cazul arderii gazului natural și 
de 200 mg/Nm3 în cazul arderii altor tipuri 
de gaz sau de combustibili lichizi.

În cazul turbinelor cu gaz (inclusiv CCGT) 
pentru care s-a acordat 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 
care nu funcționează mai mult de 3 000 de 
ore de funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani, valoarea 
limită de emisie pentru NOx este de 150 
mg/Nm3 în cazul arderii gazului natural și 
de 200 mg/Nm3 în cazul arderii altor tipuri 
de gaz sau de combustibili lichizi.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)

Amendamentul 324
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - paragraful 4 (după note) 

Poziția Consiliului Amendamentul

O parte a unei instalații de ardere care își 
evacuează gazele reziduale printr-una sau 
mai multe conducte separate aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu 
funcționează mai multe de 1500 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani poate 
intra sub incidența valorilor limită de 
emisie prevăzute la paragraful precedent în 
funcție de puterea termică instalată totală a 
întregii instalații de ardere. În astfel de 
cazuri emisiile produse de fiecare dintre 

O parte a unei instalații de ardere care își 
evacuează gazele reziduale printr-una sau 
mai multe conducte separate aflate în 
interiorul unui coș comun și care nu 
funcționează mai multe de 3 000 de ore de 
funcționare pe an ca valoare medie a 
reprizei pe o perioadă de cinci ani poate 
intra sub incidența valorilor limită de 
emisie prevăzute la paragraful precedent în 
funcție de puterea termică instalată totală a 
întregii instalații de ardere. În astfel de 
cazuri emisiile produse de fiecare dintre 
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conductele respective sunt monitorizate 
separat.

conductele respective sunt monitorizate 
separat.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)

Amendamentul 325
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - paragraful 5 (după note)

Poziția Consiliului Amendamentul

Valorile limită de emisie stabilite la acest 
punct nu se aplică turbinelor cu gaz și 
motoarelor cu gaz care sunt utilizate în 
situații de urgență și care funcționează mai 
puțin de 500 de ore de funcționare pe an. 
Operatorul acestor instalații ține evidența 
orelor de funcționare utilizate.

Valorile limită de emisie stabilite la acest 
punct nu se aplică instalațiilor de ardere 
care funcționează cu gaz și care 
funcționează mai puțin de 500 de ore de 
funcționare pe an. Operatorul acestor 
instalații ține evidența orelor de funcționare 
utilizate.

Or. en

Justificare

Derogarea referitoare la instalații care funcționează mai puțin de 500 de ore ar trebui să 
includă toate tipurile și toate utilizările instalațiilor pe bază de gaze. Având în vedere că 
interpretarea sintagmei „situații de urgență” ar putea varia de la un stat membru la altul, ar 
trebui evitată referirea la această sintagmă.

Amendamentul 326
Oreste Rossi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 1 - secțiunea 6 - paragraful 5a (nou) (după note)

Poziția Consiliului Amendamentul

Pentru instalațiile de ardere care 
utilizează combustibili gazoși, cu o putere 
termică instalată totală care nu depășește 
500 MW, pentru care s-a acordat o 
autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 
sau ai căror operatori au prezentat o 
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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 care nu funcționează 
mai mult de 3 000 de ore de funcționare 
pe an ca valoare medie a reprizei pe o 
perioadă de cinci ani, trebuie să respecte 
o valoare limită de emisie pentru NOx de 
200 mg/Nm3.

Or. it

(În conformitate cu amendamentul 6.)

Justificare

Centralele electrice care utilizează combustibili gazoși și care funcționează în perioadele de 
producție de vârf nu sunt luate în considerare în prezenta directivă. Această lacună poate fi 
remediată prin adăugarea acestui text.

Amendamentul 327
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 2 - secțiunea 5 - paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Turbinele cu gaz (inclusiv turbinele cu gaz 
cu ciclu combinat CCGT) care utilizează 
distilați ușori sau intermediari drept 
combustibili lichizi trebuie să respecte o 
valoare limită de emisie pentru NOx de 50 
mg/Nm3, iar pentru CO de 100 mg/Nm3.

Turbinele cu gaz (inclusiv turbinele cu gaz 
cu ciclu combinat CCGT) care utilizează 
distilați ușori sau intermediari drept 
combustibili lichizi trebuie să respecte o 
valoare limită de emisie pentru NOx de 
120 mg/Nm3, iar pentru CO de 100 
mg/Nm3, dacă funcționează cu 
combustibili de substituție mai puțin de 
500 de ore de funcționare pe an.

Or. de

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 disproporționat de mari, chiar și atunci când se folosește tehnologia cea mai 
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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.

Amendamentul 328
Christa Klaß

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 2 - secțiunea 5 - paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Turbinele cu gaz utilizate în situații de 
urgență care funcționează mai puțin de 500 
de ore de funcționare pe an nu intră sub 
incidența valorilor limită de emisie 
prevăzute la prezentul alineat. Operatorul 
acestor instalații ține evidența orelor de 
funcționare utilizate.

Turbinele cu gaz utilizate în situații de 
urgență sau doar în perioadele de vârf ale 
aprovizionării cu energie care 
funcționează mai puțin de 500 de ore de 
funcționare pe an nu intră sub incidența 
valorilor limită de emisie prevăzute la 
prezentul alineat. Operatorul acestor 
instalații ține evidența orelor de funcționare 
utilizate.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea pentru anexa V - partea 2 - secțiunea 5 - paragraful 1. 

Amendamentul 329
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V – partea 2 – secțiunea 6 – tabel - rubrica și coloana „CO”

Poziția Consiliului Amendamentul

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru NOx și CO în cazul instalațiilor de 
ardere care utilizează gaze

6. Valorile limită de emisie (mg/Nm3) 
pentru NOx în cazul instalațiilor de ardere 
care utilizează gaze

CO
100
100
100



AM\810395RO.doc 29/45 PE440.003v01-00

RO

Or. en

Justificare

Ar trebui evitată propunerea recentă de a introduce valori limită pentru emisiile de CO 
provenite de la instalații de ardere care utilizează gaze. Pentru respectarea  principiului 
subsidiarității, emisiile de CO ar trebui reglementate doar de legislația națională.

Amendamentul 330
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 2 - secțiunea 6 - tabel  

Poziția Consiliului

NOx CO
Instalații de ardere, altele decât turbinele cu gaz 
și motoarele cu gaz 

100 100

Turbine cu gaz (inclusiv CCGT) 50 (1) 100
Motoare pe gaz 75 100

Note:
(1) Pentru turbinele cu gaz cu ciclu unic care au o eficiență mai mare de 35 % – determinată în condiții ISO de 
încărcare de bază –, valoarea limită de emisie pentru NOx este de 50xη/35, unde η este eficiența turbinei cu gaz 
în condiții ISO de încărcare de bază, exprimată ca procent.

Amendamentul Parlamentului
NOx

(1) CO
Instalații de ardere cu o putere termică 
instalată totală care nu depășește 300 MW, 
altele decât turbinele cu gaz și motoarele cu gaz  

150 100

Instalații de ardere care utilizează gaz natural, 
cu o putere termică instalată totală care 
depășește 300 MW, cu excepția turbinelor cu 
gaz și a motoarelor cu gaz

100 100

Turbine cu gaz (inclusiv CCGT) 50 100
Motoare pe gaz 200 200
Note:
(1) Pentru turbinele cu gaz care au o eficiență mai mare de 35 % – determinată în condiții ISO de încărcare de 
bază –, valoarea limită de emisie pentru NOx este de 50xη/35, unde η este eficiența turbinei cu gaz în condiții 
ISO de încărcare de bază, exprimată ca procent.

Or. en

Justificare

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
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disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Amendamentul 331
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 2 - secțiunea 6 - paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru anexa V - partea 2 - secțiunea 6 - tabel - titlul și coloana 
„CO”.

Amendamentul 332
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 2 - secțiunea 6 - paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea pentru anexa V - partea 2 - secțiunea 6 - tabel. 

Amendamentul 333
Thomas Ulmer

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 2 - secțiunea 6 - paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Valorile limită de emisie stabilite la acest 
punct nu se aplică turbinelor cu gaz și 
motoarelor cu gaz care sunt utilizate în 
situații de urgență și care funcționează mai 
puțin de 500 de ore de funcționare pe an. 
Operatorul acestor instalații ține evidența 
orelor de funcționare utilizate.

Valorile limită de emisie stabilite la acest 
punct nu se aplică instalațiilor de ardere 
care funcționează cu gaz și care 
funcționează mai puțin de 500 de ore de 
funcționare pe an. Operatorul acestor 
instalații ține evidența orelor de funcționare 
utilizate.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru anexa V - partea 2 - secțiunea 6 - tabel. 

Amendamentul 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 3 - secțiunea 1

Poziția Consiliului Amendamentul

1. Concentrațiile de SO2, NOx și pulberi 
din gazele reziduale de la fiecare instalație 
de ardere totală cu o putere termică 
instalată de cel puțin 100 MW sunt supuse 
unor măsurători continue.

1. Concentrațiile de SO2, NOx, CO și 
pulberi din gazele reziduale de la fiecare 
instalație de ardere totală cu o putere 
termică instalată de cel puțin 100 MW sunt 
supuse unor măsurători continue.

Concentrația de CO din gazele reziduale 
de la fiecare instalație de ardere totală 
care utilizează combustibili gazoși cu o 
putere termică instalată de cel puțin 
100 MW este supusă unor măsurători 



PE440.003v01-00 32/45 AM\810395RO.doc

RO

continue. 

Or. en

Justificare

Amendamentul 76 al PE în primă lectură.

Amendamentul 335
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 4 - secțiunea 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

(a) niciuna dintre valorile medii lunare
validate nu depășește valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

(a) niciuna dintre valorile medii zilnice
validate nu depășește valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

(b) niciuna dintre valorile medii zilnice 
validate nu depășește 110 % din valorile 
limită de emisie relevante stabilite în 
părțile 1 și 2;

(c) în cazul instalațiilor de ardere totală 
compuse doar din cazane care utilizează 
cărbune cu o putere termică instalată de 
sub 50 MW, niciuna dintre valorile medii 
zilnice validate nu depășește 150 % din 
valorile limită de emisie relevante stabilite 
în părțile 1 și 2;

(d) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depășesc 
200 % din valorile limită de emisie 
relevante stabilite în părțile 1 și 2.

(b) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depășesc 
200 % din valorile limită de emisie 
relevante stabilite în părțile 1 și 2.
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Valorile medii validate se determină după 
cum se arată în partea 3 punctul 10.

Valorile medii validate se determină după 
cum se arată în partea 3 punctul 10.

În scopul calculării valorilor medii de 
emisie nu se iau în considerare valorile 
măsurate în decursul perioadelor 
prevăzute la articolul 30 alineatele (5) și 
(6) și la articolul 37, precum și pe 
parcursul perioadelor de pornire și de 
oprire.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 77 din primă lectură. În timp ce nivelurile din documentele de 
referință BAT se referă la medii zilnice, anexa V impune ca valorile limită de emisie să fie 
respectate pe bază lunară. În plus, valorile medii zilnice nu pot depăși 110% din valorile 
limită de emisie, iar 95% din valorile orare pe parcursul unui an nu pot depăși dublul 
valorilor limită de emisie. Propunerea Comisiei nu stabilește nicio distincție între instalațiile 
dinainte de 2016 și cele de după 2016. Păstrându-se aceleași norme de conformitate pentru 
instalațiile noi și cele existente, este necesar ca acestea să țină seama de concluziile BAT din 
BREF care sunt bazate pe medii zilnice, și nu lunare.

Amendamentul 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 4 - secțiunea 1 - paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

(a) niciuna dintre valorile medii lunare
validate nu depășește valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

(a) niciuna dintre valorile medii zilnice
validate nu depășește valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

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

(b) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depășesc 
200 % din valorile limită de emisie 
relevante stabilite în părțile 1 și 2.

Or. en

Justificare

Amendamentul 77 al PE în primă lectură.

Amendamentul 337
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 4 - secțiunea 1 - paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

(a) niciuna dintre valorile medii lunare
validate nu depășește valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2;

(a) niciuna dintre valorile medii zilnice
validate nu depășește valorile limită de 
emisie relevante stabilite în părțile 1 și 2; și

(b) niciuna dintre valorile medii zilnice 
validate nu depășește 110 % din valorile 
limită de emisie relevante stabilite în 
părțile 1 și 2;
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(c) în cazul instalațiilor de ardere totală 
compuse doar din cazane care utilizează 
cărbune cu o putere termică instalată de 
sub 50 MW, niciuna dintre valorile medii 
zilnice validate nu depășește 150 % din 
valorile limită de emisie relevante stabilite 
în părțile 1 și 2;

(d) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depășesc 
200 % din valorile limită de emisie 
relevante stabilite în părțile 1 și 2.

(b) 95 % din toate valorile medii pe oră 
validate pe parcursul anului nu depășesc 
200 % din valorile limită de emisie 
relevante stabilite în părțile 1 și 2.

Or. en

Justificare

Se reintroduce amendamentul 77 din primă lectură. În timp ce nivelurile din documentele de 
referință BAT se referă la medii zilnice, anexa V impune ca valorile limită de emisie să fie 
respectate pe bază lunară. În plus, valorile medii zilnice nu pot depăși 110% din valorile 
limită ale emisiilor, iar 95% din valorile medii orare în cursul unui an nu depășesc mai mult 
de dublul valorilor limită ale emisiilor. Propunerea Comisiei nu stabilește nicio distincție 
între instalațiile dinainte de 2016 și cele de după 2016. Păstrându-se aceleași norme de 
conformitate pentru instalațiile noi și cele existente, este necesar ca acestea să țină seama de 
concluziile BAT din BREF care sunt bazate pe medii zilnice, și nu lunare.

Amendamentul 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 5

Poziția Consiliului Amendamentul

Partea 5 eliminat

Or. en

Justificare

Se elimină partea 5 nouă introdusă de Consiliu, legată de articolul 31.



PE440.003v01-00 36/45 AM\810395RO.doc

RO

Amendamentul 339
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 5 - tabelul 1

Poziția Consiliului
1. Rata minimă de desulfurare în cazul instalațiilor de ardere menționate la articolul 30 

alineatul (2).

Rata minimă de desulfurarePuterea 
termică 
instalată 
totală 
(MW)

Instalații cărora li s-a acordat 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

Alte instalații

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Note:

(1) Pentru instalațiile de ardere care utilizează șisturi bituminoase, rata minimă de desulfurare este de 95 %.

Amendamentul
1.  Rata minimă de desulfurare și valorile limită maxime ale emisiilor în cazul instalațiilor de 
ardere menționate la articolul 30 alineatul (2).

Rata minimă de desulfurare și valorile limită maxime ale emisiilorPuterea 
termică
instalată 
totală 
(MW)

Instalații cărora li s-a acordat 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

Alte instalații

50-100 80 % cu o valoare limită maximă a emisiilor de 
650mg/Nm3

92 % cu o valoare 
limită maximă 
a emisiilor de 
600 mg/Nm3

100-300 90 % cu o valoare limită maximă a emisiilor de 
450mg/Nm3

92 % cu o valoare 
limită maximă 
a emisiilor de 
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400 mg/Nm3

> 300 96 % cu o valoare limită maximă a emisiilor de 
450mg/Nm3 (1)

96 % cu o valoare 
limită maximă 
a emisiilor de 
400 mg/Nm3

Note:

(1) Pentru instalațiile de ardere care utilizează șisturi bituminoase, rata minimă de desulfurare este de 95 % cu o 
valoare limită maximă a emisiilor de 450mg/Nm3.

Or. en

Justificare

Amendament la noile derogări introduse de Consiliu. Instalațiile de ardere de mari 
dimensiuni care utilizează combustibili solizi indigeni cu conținut ridicat de sulf (de exemplu, 
lignitul) sunt cei mai mari producători de emisii de sulf din Europa. Pentru a se asigura 
măsurile de siguranță de protecție a mediului, este necesar să se garanteze că ratele maxime 
de desulfurare respectă cel puțin aceste valori limită de emisie mai puțin ambițioase 
comparativ cu valorile limită de emisie aplicate pentru combustibilii cu conținut redus de 
sulf.

Amendamentul 340
Inés Ayala Sender

Poziția Consiliului
Anexa V - Partea 5 - tabelul 1 - nota 1a (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Pentru instalațiile autorizate înainte 
de 1 iulie 1987 care au instalat 
desulfurarea gazelor de combustie înainte 
de anul 2000 și care, de asemenea, au 
instalat tehnologii în conformitate cu 
Directiva 2001/80 înainte de 1 ianuarie 
2008, rata minimă a desulfurării va fi de 
93%.

Or. en



PE440.003v01-00 38/45 AM\810395RO.doc

RO

Amendamentul 341
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 5 - tabelul 2

Poziția Consiliului
2. Rata minimă de desulfurare în cazul instalațiilor de ardere menționate la articolul 30 

alineatul (3).

Puterea termică instalată totală (MW) Rata minimă de desulfurare

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Amendamentul
2. Rata minimă de desulfurare și valorile limită maxime ale emisiilor în cazul instalațiilor de 

ardere menționate la articolul 30 alineatul (3).

Puterea termică instalată totală (MW) Rata minimă de desulfurare

50-100 93 % cu valoare limită maximă a emisiilor 
de 600 mg/Nm3

100-300 93 % cu valoare limită maximă a emisiilor 
de 400mg/Nm3

> 300 97 % cu valoare limită maximă a emisiilor 
de 400mg/Nm3

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru anexa V - partea 5 - tabelul 1.
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Amendamentul 342
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 6

Poziția Consiliului Amendamentul

Ratele minime de desulfurare prevăzute în 
partea 5 din prezenta anexă se aplică ca 
valoare limită medie lunară.

Ratele minime de desulfurare prevăzute în 
partea 5 din prezenta anexă se aplică ca 
valoare limită medie zilnică.

Or. en

Justificare

Amendament la derogarea nouă introdusă de Consiliu. În timp ce nivelurile din documentele 
de referință BAT se referă la medii zilnice, anexa V impune ca valorile limită de emisie să fie 
respectate pe bază lunară. Este necesară alinierea textului actual cu BREF care se bazează 
pe mediile zilnice, și nu lunare.

Amendamentul 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 7

Poziția Consiliului Amendamentul

Partea 7 eliminat

Or. en

Justificare

Modifică un articol nou introdus de Consiliu.
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Amendamentul 344
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 7 - litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) în cazul instalațiilor de ardere cărora 
li s-a acordat 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: 1 000 
mg/Nm3;

(a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Justificare

Amendament la textul nou al Consiliului. Nu ar trebui să existe norme specifice pentru 
instalațiile de ardere de mari dimensiuni din sectorul chimic sau din rafinării, în comparație 
cu alte instalații de ardere de același tip. Aceasta împiedică inutil reducerile de emisii. 
Instalațiile de ardere de dimensiuni mari: instalațiile chimice și rafinăriile își pot trimite 
reziduurile cu conținut ridicat de sulf către instalațiile care dețin cele mai bune echipamente 
de recuperare a sulfului sau de desulfurare. În cazul în care doresc să folosească reziduuri de 
rafinărie ieftine cu conținut ridicat de sulf și pentru cazane și încălzitoare de dimensiuni mai 
mici, acestea ar trebui să instaleze tehnici de reducere a emisiilor, eventual pentru o 
combinație de mai multe furnale.

Amendamentul 345
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 7 - litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) în cazul instalațiilor de ardere cărora li 
s-a acordat 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: 1000
mg/Nm3;

(a) în cazul instalațiilor de ardere cărora li 
s-a acordat 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: 800 mg/Nm3;
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Or. en

Justificare

Valorile limită de emisie din rafinării nu sunt consecvente. Valorile limită medii de emisie 
prevăzute la articolul 37 alineatul (2) și în anexa V partea 7 sunt mai mari decât valorile 
limită cele mai înalte din anexa V partea 1 punctele 2 și 3. Aceasta oferă o flexibilitate 
suplimentară nejustificată și ar putea împiedica reducerile de emisii.

Amendamentul 346
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 7 - litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) în cazul altor instalații de ardere: 600
mg/Nm3.

(b) 850 mg/Nm3 dacă instalațiile de ardere 
nu funcționează mai mult de 1500 de ore 
de funcționare pe an.

Or. en

Justificare

Amendament la textul nou al Consiliului. Nu ar trebui să existe norme specifice pentru 
rafinării/instalații de ardere chimice de dimensiuni mari comparativ cu alte instalații de 
ardere de dimensiuni mari. Aceasta împiedică reducerile de emisii. Instalațiile de ardere de 
dimensiuni mari: instalațiile chimice și rafinăriile pot trimite reziduurile lor cu conținut 
ridicat de sulf către instalații care asigură cea mai bună recuperare a sulfului și cele mai 
bune echipamente de desulfurare. În cazul în care doresc să folosească reziduuri de rafinărie 
ieftine cu conținut ridicat de sulf și pentru cazane și încălzitoare de dimensiuni mai mici, 
acestea ar trebui să instaleze tehnici de reducere a emisiilor, eventual pentru o combinație de 
mai multe furnale.

Amendamentul 347
Esther de Lange

Poziția Consiliului
Anexa V - partea 7 - litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) în cazul altor instalații de ardere: 600
mg/Nm3.

(b) în cazul altor instalații de ardere: 400 
mg/Nm3.

Or. en
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Justificare

Valorile limită pentru emisiile din rafinării nu sunt consecvente. Valorile limită medii de 
emisii prevăzute la articolul 37 alineatul (2) și în anexa V partea 7 sunt mai mari decât 
valorile limită cele mai înalte din anexa V partea 1 punctele 2 și 3. Aceasta oferă o 
flexibilitate suplimentară nejustificată și ar putea împiedica reducerile de emisii.

Amendamentul 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa VI - partea 6 - punctul 2.5

Poziția Consiliului Amendamentul

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

2.5. Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF și SO2  în 
instalațiile de incinerare a deșeurilor  sau în 
instalațiile de  coincinerare a deșeurilor și 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
în cazul în care operatorul poate dovedi că 
emisiile de substanțe poluante menționate 
mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valorile limită de emisie stabilite.
Această derogare nu se aplică în cazurile 
în care se ard amestecuri de deșeuri din 
surse diferite.

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

Or. en

Justificare

Amendamentul 78 al PE în primă lectură.

Amendamentul 349
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa VI - partea 6 - punctul 2.5 - paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

2.5 Autoritatea competentă poate decide să 
nu impună realizarea unor măsurători 
continue pentru HCl, HF și SO2  în 
instalațiile de incinerare a deșeurilor  sau în 
instalațiile de  coincinerare a deșeurilor și 
să impună realizarea unor măsurători 
periodice în sensul punctului 2.1 litera (c) 
în cazul în care operatorul poate dovedi că 
emisiile de substanțe poluante menționate 
mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari 
decât valorile limită de emisie stabilite. 
Această dispoziție nu se aplică în cazul 
amestecurilor de deșeuri din diferite 
surse.

Or. en

Justificare

Se reintroduce parțial amendamentul 78 din prima lectură. Poziția Consiliului prevede cazuri 
specifice în care autoritatea competentă nu poate solicita măsurători ale HCl, HF și SO2. 
Aceasta include și situația în care nu se efectuează nicio măsurătoare. Calitatea evaluării 
prin monitorizare depinde în mare măsură de eșantionarea deșeurilor și, prin urmare, 
deșeurile amestecate, provenind din surse diferite și o proporție mărită de conținut de clor 
din PVC, de exemplu, pot determina calitatea proastă a eșantionării. În cazul în care se 
permite o astfel de derogare, datele rezultate din monitorizare ar fi selective și susceptibile să 
nu ia în considerare nivelurile de emisii cele mai ridicate.
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Amendamentul 350
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa VI - partea 6 - punctul 2.6 - partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună realizarea unei măsurători din doi 
în doi ani pentru metale grele și a unei 
măsurători pe an pentru dioxine și furani 
în următoarele cazuri:

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună realizarea unei singure măsurători 
pe an pentru metale grele și pentru dioxine 
și furani în următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Amendamentul 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa VI - partea 6 - punctul 2.6 - partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună realizarea unei măsurători din doi 
în doi ani pentru metale grele și a unei 
măsurători pe an pentru dioxine și furani 
în următoarele cazuri:

2.6. Autoritatea competentă poate decide să 
impună realizarea unei singure măsurători 
pe an pentru metale grele și pentru dioxine 
și furani în următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Amendamentul 79 al PE în primă lectură.
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Amendamentul 352
Åsa Westlund

Poziția Consiliului
Anexa VI - partea 6 - punctul 2.6 - litera ca (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ca) operatorul poate dovedi că nu se 
tratează deșeuri electrice sau electronice 
sau deșeuri ce conțin compuși clorurați.

Or. en

Justificare

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Amendamentul 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Poziția Consiliului
Anexa VI - partea 6 - punctul 2.6 - litera ca (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ca) operatorul poate dovedi că nu se 
tratează deșeuri electrice sau electronice 
sau deșeuri ce conțin compuși clorurați.

Or. en

Justificare

Amendamentul 80 al PE în primă lectură.


