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În conformitate cu Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, fiecare propunere de reformare 
prezentată de Comisie este examinată de un grup consultativ alcătuit din reprezentanţi ai 
serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului şi al Comisiei.

În anexă se află avizul grupului consultativ referitor la propunerea menţionată mai sus.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunţa asupra acestui text, în principiu, în cadrul 
reuniunii sale din 25-26 iunie 2008.
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GRUPUL CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 5 mai 2008

AVIZ

ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile 
industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) 
COM(2007) 844 final din 21.12.2007 – 2007/0286 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a textelor legislative, în special punctul 9, grupul 
consultativ, alcătuit din reprezentanţi ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului şi al Comisiei, s-a întrunit la 16, 22, 24 şi 31 ianuarie, la 13 februarie 
şi la 3 aprilie 2008 în vederea examinării propunerii menţionate anterior prezentate de 
Comisie.

În cursul examinării1 propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
reformare a Directivei 78/176/CEE a Consiliului din 20 februarie 1978 privind deşeurile din 
industria dioxidului de titan, a Directivei 82/883/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 
privind modalităţile de supraveghere şi control al zonelor în care există emisii provenind din 
industria dioxidului de titan, a Directivei 92/112/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1992 
privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării 
cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan, a Directivei 96/61/CE a Consiliului din 
24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, a Directivei 
1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuşi organici 
volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, a Directivei 
2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind 
incinerarea deșeurilor şi a Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind 
de la instalații de ardere de dimensiuni mari, grupul consultativ, de comun acord, a constatat 
următoarele:

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie versiunile în limbile engleză, franceză şi germană ale propunerii 

şi a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat. 
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1. S-a constatat că după data la care propunerea reformată a fost prezentată autorităţii 
legislative, Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării a fost abrogată şi înlocuită de Directiva 2008/1/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (versiune codificată)1. Ca urmare, toate trimiterile la Directiva 96/61/CE în 
textul propunerii reformate ar trebui înţelese ca trimiteri la Directiva 2008/1/CE.

2. Următoarele părţi ale propunerii reformate ar fi trebuit să fie identificate cu sublinierea de 
culoare gri utilizată pentru evidenţierea modificărilor de substanţă:
- la articolul 3 punctul 5, textul „Valorile limită de emisie mai pot fi stabilite pentru anumite 
grupe, familii sau categorii de substanţe” care este deja tăiat cu două linii;
- la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf, textul „sau pe amplasamente diferite”;
- la articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf, cuvintele „sau pentru mediu” (acestea fiind 
încadrate de săgeţile care indică adaptarea);
- la articolul 35 alineatul (1), ultima teză „Statele membre pot solicita ca această monitorizare 
să fie efectuată pe cheltuiala operatorului” (deja tăiată cu două linii);
- la articolul 43 alineatul (2), ultima teză „Calibrarea trebuie să se realizeze prin măsurători 
paralele cu ajutorul metodelor de referință, cel puțin o dată la trei ani” (deja tăiată cu două 
linii);
- la punctul 1.4 din anexa I, cuvintele „cărbunelui” (deja tăiat cu două linii) şi 
„combustibililor”;
- în anexa I, întreaga formulare a punctului 5.1 litera (h) şi a punctului 5.1 litera (k);
- la punctul 6.4 litera (b) subpunctul (ii) din anexa I, textul „valoare medie trimestrială” (deja 
tăiat cu două linii);
- la punctul 2 din anexa V partea 1, cuvintele „Huilă şi lignit” „Biomasă” şi „Turbă”;
- la punctul 5 din anexa V partea 1, cuvintele „şi CO”.

3. La articolul 3 punctul 26, textul „în măsura în care” care precede cuvântul „substanţele” ar 
fi trebuit să fie încadrat de săgeţile care indică adaptarea.

4. S-a constatat că la articolul 26 alineatul (3) partea introductivă, cuvintele „informează 
publicul ”şi „şi” au fost tăiate cu două linii din greşeală. Respectivele cuvinte ar trebui 
reintroduse şi partea introductivă ar trebui, prin urmare, să fie următoarea: „După luarea unei 
decizii privind acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizaţii sau adoptarea sau 
actualizarea normelor generale obligatorii, autoritatea competentă informează publicul şi 
pune la dispoziţia publicului următoarele informaţii:”

5. La articolul 38 alineatul (2) litera (a) punctul (i), trimiterea la „articolul 3 alineatul (21)” ar 
trebui să fie o trimitere la articolul 3 alineatul (20).

6. La articolul 47 alineatul (4) litera (b), cuvintele „sau coincinerarea” ar fi trebuit să fie 
încadrate de săgeţile care indică adaptarea.

7. La punctul 4 din anexa V partea 1, indicaţia „(2)”, care precede o partea a textului care a 
fost tăiată cu două linii, ar fi trebuit de asemenea tăiată cu două linii.

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
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8. La punctul 3 din anexa V partea 3, cuvântul „la” ar fi trebuit să fie încadrat de săgeţile care 
indică adaptarea (împreună cu cuvântul „o dată”).

9. La punctul 1 din anexa VI partea 3, indicaţia „în partea 5 punctul 2.7” ar trebui adaptată şi 
înlocuită cu „în partea 6 punctul 2.7”.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu cuprinde alte modificări de fond decât cele identificate ca atare în 
cadrul său sau în prezentul aviz. Grupul consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 
privește dispozițiile rămase neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de fond 
efectuate, propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult Director General interimar
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