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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul 

Directivei (UE) 2015/2193 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți 

provenind de la instalații medii de ardere 

1. INTRODUCERE  

Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015
1
 

a instituit un cadru de reglementare pentru a limita emisiile de dioxid de sulf (SO2), de oxizi 

de azot (NOx) și de pulberi în atmosferă provenite de la instalații medii de ardere, în vederea 

reducerii riscurilor aferente pentru sănătatea umană și pentru mediu. Această directivă 

instituie, de asemenea, norme pentru monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon (CO). 

Articolul 13 din directivă împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a ajusta 

dispozițiile privind evaluarea conformității prevăzute în partea 2 punctul 2 din anexa III în 

funcție de progresele științifice și tehnice. 

2. TEMEIUL JURIDIC  

Prezentul raport este obligatoriu în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Directiva 

(UE) 2015/2193, conform căruia se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate 

pentru o perioadă de cinci ani începând din 18 decembrie 2015, iar Comisia trebuie să 

întocmească un raport privind delegarea de competențe. Delegarea de competențe se 

prelungește în mod tacit, pentru perioade identice ca durată, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni 

înainte de încheierea fiecărei perioade. Articolul 14 alineatul (3) prevede că delegarea de 

competențe poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către 

Consiliu. 

3. EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE  

Comisia raportează că nu a adoptat acte delegate, având în vedere (i) datele de aplicare a 

Directivei (UE) 2015/2193 și (ii) absența informațiilor privind progresele tehnice și științifice 

legate de dispozițiile relevante ale Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, și 

anume anexa V partea 4 punctul 1
2
.  

Mai precis, Directiva (UE) 2015/2193 se aplică de la 20 decembrie 2018 instalațiilor „noi”
3
, 

însă va fi aplicabilă instalațiilor „existente”
4
 doar începând cu 2025 sau 2030, în funcție de 

puterea termică instalată a acestora. Prin urmare, întrucât normele existente de evaluare a 

conformității au fost puse în aplicare de facto doar pentru câteva centrale „noi”, și anume cele 
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 În Directiva (UE) 2015/2193, o instalație de ardere „nouă” este definită drept „o instalație de ardere alta 
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instalate începând cu 20 decembrie 2018, nu există suficiente informații cu privire la punerea 

în aplicare a normelor actuale de conformitate pentru a se putea face o evaluare a necesității 

unei eventuale adaptări a dispozițiilor existente.  

În plus, întrucât dispozițiile privind evaluarea conformității stabilite în partea 2 punctul 2 din 

anexa III la Directiva (UE) 2015/2193 se referă la dispozițiile privind evaluarea conformității 

stabilite în partea 4 punctul 1 din anexa V la Directiva privind emisiile industriale, aceste 

dispoziții din Directiva privind emisiile industriale nu au fost actualizate de la intrarea în 

vigoare a Directivei privind emisiile industriale. 

4. CONCLUZIE  

În ultimii cinci ani, Comisia nu și-a exercitat competențele delegate care îi sunt conferite în 

temeiul Directivei (UE) 2015/2193. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ia 

notă de prezentul raport.  


