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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Context 

Poluarea atmosferică este o reală problemă transfrontalieră și numeroase state membre 

importă o parte considerabilă a poluării lor atmosferice din țările vecine. Sunt necesare, prin 

urmare, măsuri la nivelul Uniunii pentru a stabili un cadru coerent și ambițios de abordare a 

emisiilor. 

Propunerea Comisiei are drept scop acoperirea unei lacune importante din legislația actuală a 

UE. Instalațiile mici de ardere noi sunt deja reglementate prin dispozițiile de punere în 

aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 

2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică 

aplicabile produselor cu impact energetic. Pe de altă parte, instalațiile mari de ardere sunt 

reglementate de Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 

noiembrie 2010 privind emisiile industriale și Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a 

anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (până la 31 

decembrie 2015). 

Cu toate acestea, nu există în prezent nicio reglementare la nivelul UE a nivelului emisiilor de 

poluanți atmosferici provenite de la instalațiile medii de ardere (instalații cu o putere termică 

nominală între 1 și 50 MW), iar raportorul consideră salutar faptul că propunerea Comisiei are 

drept scop acoperirea acestei lacune, în vederea creării unui mediu mai coerent de 

reglementare. 

Prezenta propunere este importantă din câteva motive. În primul rând, în conformitate cu 

evaluarea impactului, efectuată de Comisie, se estimează că poluarea atmosferică conduce la 

peste 400 000 de decese premature pe an și la costuri medicale de până la 940 de miliarde de 

euro. Poluarea atmosferică contribuie, de asemenea, la o degradare semnificativă a mediului, 

62% din zona UE fiind expusă la eutrofizare și prejudicii economice, cum ar fi 15 miliarde de 

euro de zile de muncă pierdute, 4 miliarde de euro costuri medicale, 3 miliarde de euro 

pierderi de recolte și un miliard de euro pagube provocate clădirilor. În al doilea rând, 

reducerea emisiilor provenite de la instalațiile medii de ardere poate contribui la îndeplinirea 

obiectivelor Uniunii privind clima și energia, reducând emisiile cu efect de gaz de seră, 

îmbunătățind eficiența energetică și promovând energiile regenerabile. Acționând acum și 

acoperind actuala lacună legislativă, putem trimite semnale clare pentru efectuarea 

investițiilor și furniza stimulente suplimentare cercetării și inovării în tehnologiile 

revoluționare. Aceste măsuri vor crea condiții care vor permite întreprinderilor europene să fie 

în frunte în domeniul inovării ecologice, care are un enorm potențial pe piețele de export. De 

exemplu, doar costurile poluării atmosferice din China reprezintă 12-13% din PIB-ul anual al 

acestei țări. 

Precizări și modificări propuse de raportor 

Cu toate acestea, propunerea Comisiei are o serie de puncte care trebuie precizate și 

îmbunătățite. Raportorul a identificat următoarele puncte principale.  
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Relația cu legislația actuală 

Cadrul de reglementare trebuie să fie coerent și riscurile dublei reglementări ar trebui evitate. 

Este necesar să se precizeze în special relația dintre prezenta propunere și directiva privind 

emisiile industriale, deja în vigoare. 

Perspectiva IMM-urilor 

Având în vedere faptul că 75% din instalațiile medii de ardere sunt exploatate de IMM-uri, 

trebuie procedat cu multă atenție pentru a nu le impune acestora o sarcină administrativă 

excesivă. IMM-urile nu au capacitatea administrativă a întreprinderilor mai mari și anumite 

segmente, atât din propunerea de față, cât și din poziția Consiliului, nu țin cont de această 

perspectivă.  

Raportul cost-eficacitate 

Este în mod evident necesar să se ajungă la un echilibru între costurile pentru întreprinderi și 

câștigurile pentru mediu și sănătate. Deși este clar că avem nevoie de valori-limită ale 

emisiilor, acestea trebuie să fie proporționale și să funcționeze în practică. În același timp, 

raportorul este de opinie că există argumente solide în favoarea creării unui cadru ambițios. 

Flexibilitate 

Propunerea Comisiei face deja o distincție între instalațiile noi și cele existente. Cu toate 

acestea, se pot face mai multe pentru îmbunătățirea flexibilității în cazul celor mai mici 

instalații existente, cele până la 5 MW, pentru care costurile ar putea fi relativ ridicate. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Arderea combustibilului în instalații și 

dispozitive mici de ardere poate fi 

acoperită de actele de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 

octombrie 2009 de instituire a unui cadru 

pentru stabilirea cerințelor în materie de 

proiectare ecologică aplicabile produselor 

cu impact energetic15. Arderea 

(5) Arderea combustibilului în instalații și 

dispozitive mici de ardere poate fi 

acoperită de actele de punere în aplicare a 

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului15. Cu toate 

acestea, sunt necesare măsuri 

suplimentare în temeiul Directivei 

2009/125/CE în vederea acoperirii lacunei 

legislative rămase. Arderea 



 

AD\1058971RO.doc 5/23 PE546.728v03-00 

 RO 

combustibilului în instalațiile mari de 

ardere intră sub incidența Directivei 

2010/75/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului16 din 7 ianuarie 2013, în timp 

ce Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului17 se aplică în 

continuare instalațiilor mari de ardere 

reglementate de articolul 30 alineatul (2) 

din Directiva 2010/75/UE până la 31 

decembrie 2015. 

combustibilului în instalațiile mari de 

ardere intră sub incidența Directivei 

2010/75/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului16 din 7 ianuarie 2013, în timp 

ce Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului17 se aplică în 

continuare instalațiilor mari de ardere 

reglementate de articolul 30 alineatul (2) 

din Directiva 2010/75/UE până la 31 

decembrie 2015. 

__________________ __________________ 

15 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 octombrie 

2009 de instituire a unui cadru pentru 

stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10). 

 

15 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 octombrie 

2009 de instituire a unui cadru pentru 

stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10). 

16 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 noiembrie 

2010 privind emisiile industriale 

(prevenirea și controlul integrat al poluării) 

(JO L 334, 17.12.2010, p. 17). 

16Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 noiembrie 

2010 privind emisiile industriale 

(prevenirea și controlul integrat al poluării) 

(JO L 334, 17.12.2010, p. 17). 

17 Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind limitarea emisiilor în 

atmosferă a anumitor poluanți provenind 

de la instalații de ardere de dimensiuni 

mari (JO L 309, 27.11.2001, p. 1). 

17Directiva 2001/80/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind limitarea emisiilor în 

atmosferă a anumitor poluanți provenind 

de la instalații de ardere de dimensiuni 

mari (JO L 309, 27.11.2001, p. 1). 

Justificare 

Lacuna legislativă dintre Directiva privind proiectarea ecologică și prezenta directivă ar 

trebui abordată în Directiva privind proiectarea ecologică, astfel cum se propune în poziția 

Consiliului. 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se 

aplice produselor cu impact energetic 

reglementate prin măsurile de punere în 

aplicare adoptate în conformitate cu 

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se 

aplice instalațiilor de ardere reglementate 

prin măsurile de punere în aplicare 

adoptate în conformitate cu Directiva 
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Directiva 2009/125/CE sau prin dispozițiile 

capitolelor III sau IV din Directiva 

2010/75/UE. Alte instalații de ardere ar 

trebui, de asemenea, să fie excluse din 

domeniul de aplicare a prezentei directive, 

pe baza caracteristicilor tehnice sau a 

utilizării lor în anumite activități. 

2009/125/CE sau prin Directiva 

2010/75/UE. Alte instalații de ardere ar 

trebui, de asemenea, să fie excluse din 

domeniul de aplicare a prezentei directive, 

pe baza caracteristicilor tehnice sau a 

utilizării lor în anumite activități. Nicio 

instalație de ardere nu ar trebui să facă 

obiectul unei duble reglementări. Dacă 

este necesar, Comisia ar trebui să prezinte 

orientări de precizare. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Având în vedere localizarea 

instalațiilor vizate și problemele tehnice și 

logistice aferente, este mai adecvat pentru 

Spania, în ceea ce privește Insulele 

Canare, pentru Franța, în ceea ce privește 

departamentele franceze de peste mări, și 

pentru Portugalia, în ceea ce privește 

arhipelagurile Madeira și Azore, să 

stabilească valorile-limită de emisie 

pentru instalațiile medii de ardere care 

funcționează în aceste zone fără a le 

impune acestora cerințele minime la 

nivelul UE. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a asigura controlul în atmosferă 

al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot 

și particule în suspensie, fiecare instalație 

medie de ardere ar trebui să funcționeze 

numai dacă este cel puțin înregistrată de 

autoritatea competentă, pe baza notificării 

(10) Pentru a asigura controlul în atmosferă 

al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot 

și particule în suspensie, fiecare instalație 

medie de ardere ar trebui să funcționeze 

numai dacă este cel puțin înregistrată de 

autoritatea competentă sau dacă a primit 

autorizație din partea autorității 
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primite de la operator. respective, pe baza notificării primite de la 

operator. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) instalații de ardere care fac obiectul 

capitolului III sau IV din 

Directiva 2010/75/UE; 

(a) instalații de ardere care fac obiectul 

Directivei 2010/75/UE; 

Justificare 

Pentru a preveni dubla reglementare, instalațiile care fac obiectul Directivei 2010/75/UE nu 

ar trebui să facă obiectul prezentei directive. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) produse cu impact energetic 

reglementate prin măsurile de punere în 

aplicare adoptate în conformitate cu 

Directiva 2009/125/CE, în cazul în care 

respectivele acte de punere în aplicare 

stabilesc valori-limită ale emisiilor pentru 

poluanții enumerați în anexa II la prezenta 

directivă; 

(b) instalații de ardere reglementate prin 

măsurile de punere în aplicare adoptate în 

conformitate cu Directiva 2009/125/CE, în 

cazul în care respectivele acte de punere în 

aplicare stabilesc valori-limită ale emisiilor 

pentru poluanții enumerați în anexa II la 

prezenta directivă; 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instalații de ardere care utilizează 

produse gazoase de ardere pentru încălzire 

directă, uscarea obiectelor ori a 

(c) instalații de ardere care utilizează 

produse de ardere pentru încălzire directă, 

uscarea obiectelor ori a materialelor sau 
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materialelor sau orice alt tratament aplicat 

acestora; 

orice alt tratament aplicat acestora, cum ar 

fi cuptoare de topire, cuptoare de 

reîncălzire, cuptoare pentru tratare la 

căldură; 

Justificare 

În vederea certitudinii juridice, ar trebui utilizată aceeași formulare ca la articolul 28 litera 

(a) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) cazane de recuperare din cadrul 

instalațiilor de fabricare a celulozei; 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fb) instalații de ardere care ard 

combustibili de rafinărie, individual sau 

împreună cu alți combustibili, pentru 

producerea de energie în rafinăriile de 

ulei mineral și gaz; 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezenta directivă nu se aplică 

activităților de cercetare și dezvoltare sau 

activităților de testare referitoare la 

instalații medii de ardere. Statele membre 

pot stabili condiții specifice pentru 
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aplicarea prezentului alineat. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „particule în suspensie” înseamnă 

particule, de orice formă, structură sau 

densitate, dispersate în faza gazoasă în 

condițiile de la punctul de eșantionare, care 

pot fi colectate prin filtrare în condițiile 

specificate după eșantionarea 

reprezentativă a gazului care urmează să 

fie analizat și care rămân în amonte de 

filtru și pe filtru după uscare în condiții 

specificate; 

 

(4) „praf” înseamnă particule, de orice 

formă, structură sau densitate, dispersate în 

faza gazoasă în condițiile de la punctul de 

eșantionare, care pot fi colectate prin 

filtrare în condițiile specificate după 

eșantionarea reprezentativă a gazului care 

urmează să fie analizat și care rămân în 

amonte de filtru și pe filtru după uscare în 

condiții specificate; 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 

sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „instalație de ardere existentă” 

înseamnă o instalație de ardere pusă în 

funcțiune înainte de [1 an de la data 

transpunerii]; 

(6) „instalație de ardere existentă” 

înseamnă o instalație de ardere pusă în 

funcțiune înainte de [1 an de la data 

transpunerii] sau pentru care s-a acordat o 

autorizație înainte de [data transpunerii] 

în temeiul legislației naționale, cu 

condiția ca instalația să fie pusă în 

funcțiune în termen de maxim [1 an de la 

data transpunerii]; 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – punctul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) „ore de funcționare” înseamnă timpul, 

exprimat în ore, în care o instalație de 

ardere evacuează emisii în aer; 

(16) „ore de funcționare” înseamnă timpul, 

exprimat în ore, în care o instalație de 

ardere funcționează și evacuează emisii în 

aer, cu excepția perioadelor de pornire și 

de oprire; 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Norme de cumulare 

 Statele membre pot considera combinația 

formată din două sau mai multe instalații 

medii de ardere noi drept o singură 

instalație medie de ardere, în sensul 

prezentei directive, și pot însuma puterea 

termică nominală a acestora în scopul 

calculării puterii termice nominale totale 

a instalației, în cazul în care: 

 - gazele reziduale ale acestei instalații 

medii de ardere sunt eliberate printr-un 

coș comun; sau 

 - luând în considerare factorii tehnici și 

economici, gazele reziduale ale acestor 

instalații medii de ardere ar putea fi 

eliberate printr-un coș comun. 

Justificare 

În poziția Consiliului, se propun norme obligatorii privind cumularea. Motivul pentru care 

Comisia nu propune norme privind cumularea este sarcina administrativă considerabilă pe 

care aceasta ar putea-o implica. Cu toate acestea, câteva state membre au deja norme în 

vigoare privind cumularea. Prezentul amendament face normele privind cumularea 

voluntare, permițând astfel statelor membre să le aplice în continuare, dar, în același timp, 

neobligând niciun stat membru să le introducă. 

 

Amendamentul  15 
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Propunere de directivă 

Articolul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că instalațiile medii de 

ardere se exploatează numai în cazul în 

care acestea sunt înregistrate de către 

autoritatea competentă. 

1. Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că nicio instalație 

medie de ardere nouă nu se exploatează 

fără o autorizație sau înregistrare. 

 1a. Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că de la 1 ianuarie 

2025, nicio instalație medie de ardere 

existentă cu o putere termică nominală 

mai mare de 5 MW nu se exploatează fără 

o autorizație sau înregistrare.  

 Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a se asigura că de la 1 ianuarie 

2030, nicio instalație medie de ardere 

existentă cu o putere termică nominală 

egală sau mai mică de 5 MW nu se 

exploatează fără o autorizație sau 

înregistrare. 

2. Procedura de înregistrare cuprinde cel 

puțin o notificare de către operator a 

autorității competente privind exploatarea 

sau intenția de a exploata o instalație medie 

de ardere. 

2. Statele membre precizează procedura de 

acordare a unei autorizații și de 
înregistrare. Aceasta cuprinde cel puțin 

obligația operatorului de a notifica 

autoritatea competentă privind exploatarea 

sau intenția de a exploata o instalație medie 

de ardere. 

3. Pentru fiecare instalație medie de ardere, 

notificarea de către operator conține cel 

puțin informațiile enumerate în anexa I. 

3. Pentru fiecare instalație medie de ardere, 

notificarea de către operator conține cel 

puțin informațiile enumerate în anexa I. 

4. Autoritatea competentă înregistrează 

instalația medie de ardere în termen de o 

lună de la notificarea de către operator și 

informează operatorul în acest sens. 

4. Autoritatea competentă înregistrează 

instalația medie de ardere sau demarează 

procedura de acordare a unei autorizații 

pentru aceasta, în termen de o lună de la 

notificarea de către operator și informează 

operatorul în acest sens. 

5. Instalațiile medii de ardere existente pot 

fi exceptate de la obligația de notificare 

menționată la alineatul (2), cu condiția ca 

toate informațiile la care se face referire la 

alineatul (3) să fie puse la dispoziția 

autorităților competente. 

5. Instalațiile medii de ardere existente pot 

fi exceptate de la obligația de notificare 

menționată la alineatul (2), cu condiția ca 

toate informațiile la care se face referire la 

alineatul (3) să fie puse la dispoziția 

autorităților competente. 



 

PE546.728v03-00 12/23 AD\1058971RO.doc 

RO 

Instalațiile de ardere respective se 

înregistrează până la [treisprezece luni de 

la data transpunerii]. 

Instalațiile de ardere respective se 

înregistrează sau primesc autorizație până 

la [treisprezece luni de la data 

transpunerii]. 

6. Pentru fiecare instalație medie de ardere, 

evidența ținută de autoritățile competente 

conține cel puțin informațiile enumerate în 

anexa I, precum și orice informație 

obținută prin verificarea rezultatelor 

monitorizării sau prin alte controale de 

conformitate la care se face referire la 

articolele 7 și 8. 

6. Pentru fiecare instalație medie de ardere, 

evidența ținută de autoritățile competente 

conține cel puțin informațiile enumerate în 

anexa I, precum și orice informație 

obținută prin verificarea rezultatelor 

monitorizării sau prin alte controale de 

conformitate la care se face referire la 

articolele 7 și 8. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre pot excepta instalațiile 

medii de ardere care fac parte dintr-o 

instalație reglementată de capitolul II din 

Directiva 2010/75/UE de la obligația de 

respectare a valorilor-limită ale emisiilor 

prevăzute la anexa II și dispozițiile 

articolului 6 din această directivă în cazul 

acelor poluanți pentru care valorile-limită 

ale emisiilor se aplică în conformitate cu 

dispozițiile articolului 13 alineatul (5) și 

ale articolului 15 alineatul (3) din 

Directiva 2010/75/UE pentru instalațiile 

respective. 

Justificare 

Potrivit sugestiei Consiliului, instalațiile care fac parte dintr-o instalație reglementată de 

Directiva 2010/75/UE pot fi scutite de statele membre. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 1 b (nou) 



 

AD\1058971RO.doc 13/23 PE546.728v03-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Valorile-limită ale emisiilor prevăzute 

în anexa II nu se aplică instalațiilor medii 

de ardere din Insulele Canare, 

departamentele franceze de peste mări și 

arhipelagurile Madeira și Azore. Statele 

membre stabilesc valori-limită ale 

emisiilor pentru aceste instalații de ardere 

în vederea reducerii emisiilor lor în 

atmosferă și a riscurilor potențiale pentru 

sănătatea umană și pentru mediu. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. De la 1 ianuarie 2025, emisiile 

atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot 

și particule în suspensie provenite de la o 

instalație medie de ardere existentă cu o 

putere termică nominală de peste 5 MW nu 

depășesc valorile-limită de emisie 

prevăzute în partea 1 din anexa II. 

2. De la 1 ianuarie 2025, emisiile 

atmosferice de dioxid de sulf, oxizi de azot 

și particule în suspensie provenite de la o 

instalație medie de ardere existentă cu o 

putere termică nominală de peste 5 MW nu 

depășesc valorile-limită de emisie 

prevăzute în partea 1 din anexa II.  

De la 1 ianuarie 2030 emisiile atmosferice 

de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule 

în suspensie provenite de la o instalație 

medie de ardere existentă cu o putere 

termică nominală de 5 MW sau mai mică 

nu depășesc valorile-limită de emisie 

prevăzute în partea 1 din anexa II.  

De la 1 ianuarie 2030 emisiile atmosferice 

de dioxid de sulf, oxizi de azot și particule 

în suspensie provenite de la o instalație 

medie de ardere existentă cu o putere 

termică nominală de 5 MW sau mai mică 

nu depășesc valorile-limită de emisie 

prevăzute în partea 1 din anexa II. 

Statele membre pot excepta de la obligația 

de respectare a valorilor-limită ale 

emisiilor stabilite în partea 1 din anexa II 

instalațiile medii de ardere existente care 

nu funcționează mai mult de 500 de ore pe 

an. În acest caz, pentru instalațiile care ard 

combustibili solizi, se aplică o valoare-

limită de emisie pentru particule în 

suspensie de 200 mg/Nm³. 

Statele membre pot excepta de la obligația 

de respectare a valorilor-limită ale 

emisiilor stabilite în partea 1 din anexa II 

instalațiile medii de ardere existente care 

nu funcționează mai mult de 1000 de ore 

pe an, calculate ca medie ponderată pe o 

perioadă de cinci ani. În acest caz, pentru 

instalațiile care ard combustibili solizi, se 

aplică o valoare-limită de emisie pentru 

particule în suspensie de 200 mg/Nm³. 
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 Până la 1 ianuarie 2030, instalațiile medii 

de ardere existente cu o putere termică 

nominală de peste 5 MW pot fi scutite de 

obligația de a respecta valorile-limită ale 

emisiilor, prevăzute în prezentul articol, 

cu condiția ca cel puțin 50 % din 

producția de energie termică utilă a 

instalației, ca medie ponderată pe o 

perioadă de cinci ani, să fie distribuită 

sub formă de aburi sau apă caldă unei 

rețele publice de termoficare, cu condiția 

ca biomasa solidă să constituie 

principalul combustibil. 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot exonera instalațiile 

medii de ardere noi care nu funcționează 

mai mult de 500 de ore pe an de la 

respectarea valorilor-limită de emisie 

stabilite în partea 2 din anexa II. În acest 

caz, pentru instalațiile care ard 

combustibili solizi, se aplică o valoare-

limită de emisie pentru particule în 

suspensie de 100 mg/Nm³. 

Statele membre pot excepta de la obligația 

de respectare a valorilor-limită ale 

emisiilor stabilite în partea 2 din anexa II 
instalațiile medii de ardere noi care nu 

funcționează mai mult de 1000 de ore pe 

an, calculate ca medie ponderată pe o 

perioadă de cinci ani. În acest caz, pentru 

instalațiile care ard combustibili solizi, se 

aplică o valoare-limită de emisie pentru 

particule în suspensie de 100 mg/Nm³. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În zonele în care nu se respectă valorile-

limită privind calitatea aerului în UE, 

prevăzute în Directiva 2008/50/CE, statele 

membre aplică, pentru fiecare instalație 

medie de ardere din aceste zone, valorile-

limită ale emisiilor stabilite pe baza 

valorilor de referință prevăzute în anexa III 

sau pe baza unor valori mai stricte stabilite 

4. În zonele în care nu se respectă valorile-

limită privind calitatea aerului în Uniune, 

prevăzute în Directiva 2008/50/CE, statele 

membre pot aplica, pentru fiecare instalație 

medie de ardere din aceste zone, valorile-

limită ale emisiilor stabilite pe baza 

valorilor de referință prevăzute în anexa III 

sau pe baza unor valori mai stricte stabilite 
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de statele membre, cu excepția cazului în 

care se demonstrează Comisiei că 

aplicarea acestor valori-limită ale emisiilor 

ar presupune costuri disproporționate și că 

în planurile privind calitatea aerului care 

trebuie întocmite în temeiul articolului 23 

din Directiva 2008/50/CE au fost incluse 

alte măsuri de asigurare a respectării 

valorilor-limită pentru calitatea aerului. 

de statele membre, cu excepția cazului în 

care aplicarea acestor valori-limită ale 

emisiilor ar presupune costuri 

disproporționate și că în planurile privind 

calitatea aerului care trebuie întocmite în 

temeiul articolului 23 din Directiva 

2008/50/CE au fost incluse alte măsuri de 

asigurare a respectării valorilor-limită 

pentru calitatea aerului. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Derogare pentru sfârșitul ciclului de viață 

 1. Statele membre pot excepta instalațiile 

medii de ardere existente de la obligația 

de respectare a valorilor-limită ale 

emisiilor stabilite în părțile 1a, 1b și 1 c 

din anexa II și cerințele de monitorizare 

stabilite la articolul 6 și anexa IV pe o 

perioadă de cinci ani începând cu datele 

aplicabile prevăzute la articolul 5 

alineatul (2), cu condiția ca operatorul 

instalației medie de ardere să se angajeze, 

într-o declarație scrisă transmisă 

autorității competente, că nu exploatează 

o astfel instalație de ardere mai mult de 

11 000 de ore pe o perioadă de cinci ani și 

că funcționarea unei astfel de instalații de 

ardere va înceta la sfârșitul perioadei de 

cinci ani.  

 - Pentru instalațiile medii de ardere cu o 

putere termică nominală egală sau mai 

mică de 5 MW, declarația scrisă se 

transmite autorității competente până la 1 

ianuarie 2029 și exploatarea instalației va 

lua sfârșit cel târziu la 31 decembrie 2034. 

 - Pentru instalațiile medii de ardere cu o 

putere termică nominală egală sau mai 

mică de 5 MW, declarația scrisă se 
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transmite autorității competente până la 1 

ianuarie 2024 și exploatarea instalației va 

lua sfârșit cel târziu la 31 decembrie 2029. 

 2. Pe parcursul perioadei de cinci ani 

menționate la primul paragraf, operatorul 

are obligația de a transmite anual 

autorității competente o evidență a 

numărului de ore de exploatare 

înregistrate începând cu datele aplicabile 

prevăzute la articolul 5 alineatul (2). 

 3. Dacă instalația medie de ardere se află 

în funcțiune la sfârșitul perioadei de cinci 

ani menționate la alineatul (1), aceasta va 

fi considerată o nouă instalație medie de 

ardere. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5 b 

 Eficiența energetică 

 1. Statele membre iau măsurile necesare 

pentru a promova mărirea eficienței 

energetice a instalațiilor medii de ardere. 

 2. Până la 31 decembrie 2016, Comisia 

evaluează standardele minime de eficiență 

energetică pentru instalațiile medii de 

ardere în conformitate cu cele mai bune 

tehnici disponibile. 

 3. Comisia prezintă rezultatele acestei 

evaluări Parlamentului European și 

Consiliului sub forma unui raport însoțit 

de o propunere legislativă, dacă este 

cazul, stabilind nivelurile de performanță 

energetică pentru instalațiile medii de 

ardere noi aplicabile începând cu 1 

ianuarie 2020. 
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Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pentru instalațiile medii de ardere care 

folosesc echipamente secundare de 

reducere a emisiilor în vederea respectării 

valorilor-limită ale emisiilor, se 

monitorizează permanent funcționarea 

eficace a acestor echipamente și se 

înregistrează rezultatele monitorizării. 

4. Pentru instalațiile medii de ardere care 

folosesc echipamente secundare de 

reducere a emisiilor în vederea respectării 

valorilor-limită ale emisiilor, se 

demonstrează și se înregistrează 
funcționarea continuă eficace a acestor 

echipamente. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Informațiile de la alineatul (2) sunt 

puse la dispoziția autorităților locale și 

regionale ale zonei în care este situată 

instalația medie de ardere. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Revizuire 

 Valorile-limită de emisie pentru 

instalațiile medii de ardere noi sunt 

revizuite de Comisie în 2025, și atât 

pentru instalațiile medii de ardere noi, cât 

și pentru cele existente, în 2035 . Ulterior, 

la fiecare 10 ani, are loc o revizuire. 

Revizuirea ia în considerare tehnologiile 

optime disponibile și are loc, de 

preferință, în legătură cu [Directiva (UE) 
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.../...*]. 

 _____________ 

 *JO: a se introduce numărul, titlul și 

referința din procedura 2013/0443(COD). 

Justificare 

Având în vedere duratele atât de îndelungate, este important ca directiva să fie revizuită în 

mod periodic, luând în considerare noile evoluții tehnologice. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre asigură intrarea în 

vigoare a actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative necesare pentru a se 

conforma dispozițiilor prezentei directive 

cel târziu până la [data: 1,5 ani de la 

intrarea în vigoare]. Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textul acestor 

dispoziții. 

1. Statele membre asigură intrarea în 

vigoare a actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative necesare pentru a se 

conforma dispozițiilor prezentei directive 

cel târziu până la [data: 18 luni de la 

intrarea în vigoare]. Statele membre 

comunică de îndată Comisiei textul acestor 

dispoziții. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Anexa II – Partea 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie 

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm³) pentru instalații medii de ardere, altele decât 

motoare și turbine cu gaz 

Poluant Biomasă 

solidă 

Alți 

combustibili 

solizi 

Combustibili 

lichizi, alții 

decât păcura 

grea 

Păcură grea Gaze 

naturale 

Combustibili 

gazoși, alții 

decât gazele 

naturale 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Particule în 

suspensie 

30(1) 30 30 30 - - 
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__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 pentru instalațiile cu o putere termică mai mică sau egală cu 5 MW. 

 

Amendamentul 

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere existente 

cu o putere termică nominală totală între 1 și 5 MW. Instalații, altele decât motoare și 

turbine cu gaz 

Poluant  Biomasă 

solidă  

Alți 

combustibil

i solizi  

Motorină  Combustibi

li lichizi, 

alții decât 

motorina  

Gaz 

natural  

Combu

stibili 

gazoși, 

alții 

decât 

gazele 

natural

e  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  

Praf  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Valoarea nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă. 

(2) 300 mg/Nm³ în cazul instalațiilor care ard paie.  

(3) 400 mg/Nm³ în cazul gazelor de cocs cu putere calorică redusă (industria siderurgică).  

(4) Până la 1 ianuarie 2035, 150 mg/Nm³.  

1a. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere existente cu 

o putere termică nominală totală de peste 5 MW. Instalații, altele decât motoare și 

turbine cu gaz 

Poluant  Biomasă 

solidă  

Alți 

combustib

ili solizi  

Motorină  Combustib

ili lichizi, 

alții decât 

motorina  

Gaz 

natural  

Combustibili 

gazoși, alții 

decât gazele 

naturale  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOX  650  650  200 650  250  250  

Praf  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ pentru gazele de cocs cu putere calorică redusă și 200 mg/Nm³ în cazul 

gazelor de furnal cu putere calorică redusă (industria siderurgică).  

(2) Valoarea nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă 

lemnoasă. 
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(3) 300 mg/Nm³ în cazul instalațiilor care ard paie.  

(4) 170 mg/Nm³ în cazul biogazului. 

(5) 50 mg/Nm³ în cazul instalațiilor cu o putere termică nominală totală între 5 și 20 

MW. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Anexa II – Partea 2 – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie 

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm³) pentru instalații medii de ardere, altele decât motoare și 

turbine cu gaz 

 

Amendamentul 

1. Valorile-limită ale emisiilor (mg/Nm3) pentru instalațiile medii de ardere noi cu o putere termică 

nominală totală între 1 și 50 MW. Instalații, altele decât motoare și turbine cu gaz. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Anexa IV – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Primele măsurători se efectuează în 

termen de trei luni de la înregistrarea 

instalației. 

3. Primele măsurători se efectuează în 

termen de șase luni de la autorizarea sau 

înregistrarea instalației sau de la data 

începerii funcționării, oricare dintre 

acestea este mai recentă. 

Justificare 

Propunerea Comisiei prevede un termen-limită foarte scurt pentru testarea emisiilor 

instalațiilor după înregistrare. Acest lucru va conduce la o cerere foarte ridicată de testări la 

date-cheie (de exemplu, în 2025 și în 2030, când instalațiile existente trebuie înregistrate și 

trebuie să respecte valorile-limită de emisie); de asemenea, este posibil ca o instalație să nu 

fie operațională în primele trei luni de la înregistrare, în cazul în care se întârzie punerea sa 

în funcțiune. Prin urmare, considerăm că este nevoie de o flexibilitate mai mare în ceea ce 

privește data primei testări. 
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Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Anexa IV – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Ca alternativă la măsurătorile 

periodice menționate la punctul 1, statele 

membre pot solicita efectuarea de 

măsurători continue.  

 În cazul în care se efectuează măsurători 

continue, sistemele automatizate de 

măsurare se supun controlului prin 

intermediul unor măsurători paralele cu 

metodele de referință cel puțin o dată pe 

an, iar operatorul informează autoritatea 

competentă cu privire la rezultatele 

acestor controale. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Anexa IV – Partea 1 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Evaluarea conformității 

 1. În cazul în care se efectuează 

măsurători periodice, se consideră că 

valorile-limită ale emisiilor menționate la 

articolul 5 sunt respectate dacă rezultatele 

fiecărei serii de măsurători sau de alte 

proceduri definite și determinate în 

conformitate cu normele stabilite de 

autoritățile competente nu depășesc 

valoarea-limită a emisiilor relevantă. 

 2. În cazul în care se efectuează 

măsurători continue, respectarea 

valorilor-limită ale emisiilor menționate 

la articolul 5 se evaluează astfel cum se 

stabilește în anexa V partea 4 punctul 1 la 

Directiva 2010/75/UE. 

 Valorile medii validate se determină după 

cum se arată în anexa V partea 3 punctele 
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9 și 10 la Directiva 2010/75/UE. 

 În scopul calculării valorilor medii de 

emisie nu se iau în considerare valorile 

măsurate în decursul perioadelor 

prevăzute la articolul 5 alineatele (6) și 

(7), precum și pe parcursul perioadelor de 

pornire și de oprire.  
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