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1. Introducere
Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți
atmosferici este principalul instrument legislativ pentru atingerea obiectivelor pentru 2030 ale
programului „Aer curat”1. Directiva menționată anterior stabilește angajamente naționale de
reducere a emisiilor pentru fiecare stat membru al UE pentru perioada 2020-2029 și
angajamente mai ambițioase începând cu 2030, vizând cinci poluanți atmosferici responsabili
pentru efecte negative semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului: dioxidul de
sulf (SO2), oxizii de azot (NOx), compușii organici volatili nemetanici (COVnm), amoniacul
(NH3) și particulele fine în suspensie (PM2,5).
De asemenea, directiva stabilește cerințe de monitorizare și raportare pentru emisiile naționale
ale poluanților menționați anterior, precum și ale altor poluanți, monitorizarea și raportarea
trebuind să aibă loc și în temeiul protocoalelor respective la Convenția CEE-ONU asupra
poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi (Convenția LRTAP), la care statele
membre ale UE sunt părți. Raportarea emisiilor respective trebuie să se efectueze în
conformitate cu metodologiile prevăzute în Convenția LRTAP.
Directiva (UE) 2016/2284 impune statelor membre să adopte un program național de control
al poluării atmosferice, care constituie un instrument central de guvernanță care le permite
statelor membre să își coordoneze politicile și măsurile și să convină asupra acestora astfel
încât să se asigure îndeplinirea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor.
Directiva (UE) 2016/2284 impune statelor membre obligația de monitorizare a impactului
negativ al poluării atmosferice asupra ecosistemelor.
Directiva (UE) 2016/2284 împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a modifica
directiva în vederea adaptării anexelor I, III, IV și V la progresele tehnice sau științifice ori la
evoluțiile din cadrul Convenției LRTAP.
Potrivit articolului 6 alineatul (8) din directivă, Comisia este împuternicită să adapteze
partea 2 din anexa III la evoluțiile din cadrul Convenției LRTAP, inclusiv la progresul tehnic.
Anexa III stabilește măsuri de reducere a emisiilor, inclusiv trimiteri la Codul-cadru de bune
practici agricole pentru reducerea emisiilor de amoniac adoptat în 2014 de CEE-ONU și la
documentul orientativ al CEE-ONU privind bugetele pentru azot, care trebuie luate în
considerare în vederea includerii în programele naționale de control al poluării atmosferice.
Potrivit articolului 8 alineatul (7) din directivă, Comisia este împuternicită să adapteze anexa I
și anexa IV la evoluțiile din cadrul Convenției LRTAP, inclusiv la progresul tehnic și
științific. Anexa I stabilește emisiile de poluanți care trebuie monitorizate de statele membre
și cerințele de raportare impuse statelor membre, aliniate în mare măsură la cerințele
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Convenției LRTAP. Anexa IV stabilește metodologiile pentru pregătirea inventarelor și a
prognozelor naționale de emisii, a rapoartelor informative de inventariere și a inventarelor
naționale de emisii ajustate.
Potrivit articolului 9 alineatul (3) din directivă, Comisia este împuternicită să adapteze anexa
V privind indicatorii opționali pentru monitorizarea impactului poluării atmosferice asupra
ecosistemelor la progresul tehnic și științific și la evoluțiile din cadrul Convenției LRTAP.

2. Temei juridic
Articolul 16 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/2284 prevede obligația Comisiei de a
prezenta rapoarte cu privire la exercitarea competenței de a adopta actele delegate menționate
la articolul 6 alineatul (8), la articolul 8 alineatul (7) și la articolul 9 alineatul (3).
În temeiul dispoziției menționate anterior, competența de a adopta acte delegate este conferită
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data de 31 decembrie 2016 și se prelungește
automat pentru o perioadă de timp identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European
sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea
perioadei în cauză.
3. Exercitarea delegării de competențe
Împuternicirea a fost considerată necesară pentru completarea sau adaptarea dispozițiilor
prevăzute în anexele I, III, IV și V la directivă, pentru a se ține seama de progresul tehnic și
științific sau de evoluțiile din cadrul Convenției LRTAP.
Comisia raportează că nu a adoptat încă acte delegate relevante.
Motivele pentru aceasta sunt:
a) lipsa evoluțiilor în cadrul Convenției LRTAP care ar fi necesitat luarea în considerare
a unei adaptări a anexelor respective;
b) lipsa progreselor tehnice sau științifice suficient de stabile și care ar justifica o
adaptare a anexelor respective.
4. Concluzie
Comisia nu și-a exercitat competențele delegate care i-au fost conferite în temeiul Directivei
(UE) 2016/2284 de la intrarea sa în vigoare la 31 decembrie 2016.
Comisia consideră că ar trebui păstrate toate delegările de competențe, deoarece în viitor ar
putea fi necesare adaptări ale anexelor I, III, IV și V la progresele tehnice și științifice sau la
evoluțiile din cadrul Convenției LRTAP.
Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ia act de prezentul raport.
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