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Calitatea aerului 

 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent  

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32011D0850 

Decizia 2011/850/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 12 decembrie 

2011 de stabilire a normelor pentru 

Directivele 2004/107/CE şi 2008/50/CE 

ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului în ceea ce priveşte schimbul 

reciproc de informaţii şi raportarea 

privind calitatea aerului înconjurător 

[notificată cu numărul C(2011) 9068] 

(JO L 335, 17.12.2011, p. 86-106) 

MMAP Legea nr. 104/2011 (MO nr. 

452/28.06.2011) privind calitatea 

aerului înconjurător 

- - - 

2.  32014D0006 

Decizia 2014/6/UE de punere în aplicare 

a Comisiei din 9 ianuarie 2014 privind 

recunoașterea „Schemei privind motorina 

regenerabilă HVO pentru verificarea 

conformității cu criteriile de durabilitate 

pentru biocarburanți precizate în DER” 

în vederea demonstrării conformității cu 

criteriile de durabilitate în temeiul 

Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale 

Parlamentului European și ale 

Consiliului (JO L5, 10.01.2014, p.3-4)- 

expiră termenul de valabilitate la 

30.01.2019 

     

3.  32014D0325 

Decizia 2014/325/UE de punere în 

aplicare a Comisiei din 3 iunie 2014 

privind recunoaşterea sistemului „KZR 

INiG System” pentru demonstrarea 
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conformităţii cu criteriile de durabilitate 

în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 

2009/28/CE ale Parlamentului European 

şi ale Consiliului (JO L 165, 04/06/2014, 

p. 56–57) 

4.  32015D0253 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/253 a Comisiei din 16 februarie 

2015 de stabilire a normelor privind 

prelevarea de probe şi raportarea, în 

temeiul Directivei 1999/32/CE a 

Consiliului, în ceea ce priveşte conţinutul 

de sulf din combustibilii marini (JO L41, 

17.2.2015, p. 55-59 ) 

     

5.  32015D0887 

Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/887 a Comisiei din 9 iunie 2015 

privind recunoașterea schemei „Scottish 

Quality Farm Assured Combinable Crops 

Limited” în vederea stabilirii 

conformității cu criteriile de durabilitate 

în temeiul Directivelor 98/70/CE și 
2009/28/CE ale Parlamentului European 

și ale Consiliului și de abrogare a 

Deciziei de punere în aplicare 

2012/427/UE a Comisiei (JO L 144, 

10.6.2015, p. 17-19) 

     

 

Informaţii actualizate la data de 31.08.2015 

 


