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21.10.2015 A8-0249/139 

Amendamentul  139 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

Jens Rohde și alții 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II. 

Or. en 

Justificare 

Dacă se adoptă, ștergerea cuvântului „metan” se va aplica în tot textul. 
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21.10.2015 A8-0249/140 

Amendamentul  140 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În perioada 1990 - 2010, emisiile de 

NH3 din UE au fost reduse cu 27,9%
1 a

. 

Atunci când se determină plafoanele 

emisiilor de NH3, ar trebui să se țină 

seama de eforturile depuse anterior de 

statele membre pentru a reduce NH3 în 

sectorul agricol. Emisiile de NH3 de 

proveniență agricolă fac obiectul unor 

procese biologice și pot, prin urmare, fi 

reduse la minimum, dar nu pot fi 

eliminate complet. Ar trebui să se țină 

seama, de asemenea, de compromisurile 

legate de bunăstarea animalelor. 

 __________________ 

 1a
 A se vedea Eurostat (2013). Statistici 

din domeniul agriculturii, silviculturii și 

pescuitului. Luxemburg: Oficiul pentru 

Publicații al Uniunii Europene, p. 119.  
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/141 

Amendamentul  141 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Pentru a asigura aceleași condiții de 

piață în UE, în contextul programelor 

naționale de control stabilite în prezenta 

directivă ar trebui să se țină seama de 

reducerile emisiilor atmosferice de NH3 

care au fost realizate prin diferite măsuri 

de politică ale UE, cum ar fi Directiva 

privind nitrații (Directiva 91/676/CEE) și 

punerea în aplicare a politicilor naționale 

pentru a reduce depunerea de amoniac în 

zonele Natura 2000, cu privire la 

Directiva privind păsările și habitatele 

(Directiva 92/43/CEE). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/142 

Amendamentul  142 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Statele membre ar trebui să aibă 

dreptul de a pune în practică și alte măsuri 

în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsuri rentabile aplicabile 

sectorului agricol. Aceste măsuri ar trebui 

să se bazeze pe informații și date specifice, 

ținând seama de progresul științific și de 

măsurile anterioare luate de statele 

membre, și ar trebui să fie rentabile. 

Investițiile în reducerea emisiilor în 

agricultură au implicații pe termen lung 

diferite în funcție de dimensiunea 

exploatațiilor. Acest aspect trebuie luat în 

considerare în mod corespunzător, pentru 

a susține în mod eficient integrarea 

măsurilor de atenuare. Statele membre ar 

trebui să aibă dreptul de a pune în practică 

și alte măsuri în afara celor prevăzute în 

prezenta directivă, cu un nivel echivalent 

de performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

Îmbunătățirea calității aerului poate fi 

realizată numai prin măsuri 

proporționale, fără a compromite viitorul 

exploatațiilor agricole. Eforturile 

sectorului agricol privind dezvoltarea 

procedurilor de creștere a animalelor nu 

trebuie să fie subminate de angajamentele 

de reducere a emisiilor de poluanți 

atmosferici. Prin programele naționale de 
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control al poluării atmosferice ar trebui 

să se obțină un echilibru între creșterea 

animalelor și controlul poluării urmărite 

la nivel politic și social. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/143 

Amendamentul  143 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pentru a reduce emisiile de amoniac 

în Uniunea Europeană cu 27 % până în 

2030, Comisia va prezenta, până la 31 

decembrie 2017, o nouă propunere de 

repartizare a sarcinilor în cadrul Uniunii, 

care include o revizuire a angajamentelor 

de reducere a NH3 pentru 2030. 

Mecanismul de aplicare a acestei 

repartizări a sarcinilor trebuie să 

îndeplinească criteriile de rentabilitate, 

proporționalitate și de echilibru între 

statele membre. Prin propunerea sa, 

Comisia garantează că: 

 a) aceleași condiții de piață se aplică în 

întreaga Uniune, 

 b) se realizează o mai bună armonizare a 

nivelurilor de reducere în cadrul Uniunii. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/144 

Amendamentul  144 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa II – Tabelul b – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b): Angajamentele de reducere a emisiilor 

de amoniac (NH3), de particule fine  în 

suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). 

Combustibili vânduți, anul de referință 

2005. 

(b): Angajamentele de reducere a emisiilor 

de amoniac (NH3), de particule fine în 

suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). 

Combustibili vânduți, anul de referință 

2005. 

 Începând cu anul 2030 se aplică un 

obiectiv de 27 % la nivelul întregii UE 

pentru reducerile de NH3 față de valorile 

din 2005. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/145 

Amendamentul  145 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa II – Tabelul b 

 

Textul propus de Comisie 

Statul 

membru 

Reducerea emisiilor de 

NH3 comparativ cu 

anul 2005  

Reducerea emisiilor de 

PM2,5 comparativ cu anul 

2005  

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până 

în 

2029  

 Pentru 

orice 

an 

începâ

nd din 

2030 

Pentru 

orice 

an din 

2020 

până 

în 

2029 

 Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Belgia 2%  16% 20%  47% 

Bulgaria 3%  10% 20%  64% 

Republica 

Cehă 7%  35% 17%  51% 

Danemarca 24%  37% 33%  64% 

Germania 5%  39% 26%  43% 

Estonia 1%  8% 15%  52% 

Grecia 7%  26% 35%  72% 

Spania 3%  29% 15%  61% 

Franța 4%  29% 27%  48% 

Croația 1%  24% 18%  66% 

Irlanda 1%  7% 18%  35% 

Italia 5%  26% 10%  45% 

Cipru 10%  18% 46%  72% 
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Letonia 1%  1% 16%  45% 

Lituania 10%  10% 20%  54% 

Luxemburg 1%  24% 15%  48% 

Ungaria 10%  34% 13%  63% 

Malta 4%  24% 25%  80% 

Țările de 

Jos 13%  25% 37%  38% 

Austria 1%  19% 20%  55% 

Polonia 1%  26% 16%  40% 

Portugalia 7%  16% 15%  70% 

România 13%  24% 28%  65% 

Slovenia 1%  24% 25%  70% 

Slovacia 15%  37% 36%  64% 

Finlanda 20%  20% 30%  39% 

Suedia 15%  17% 19%  30% 

Regatul 

Unit 8%  21% 30%  47% 

UE 28 6%  27% 22%  51% 

 

Amendamentul 

Statul 

membru 

Reducerea emisiilor de 

NH3 comparativ cu 

anul 2005  

Reducerea emisiilor de 

PM2,5 comparativ cu anul 

2005  

Pentr

u 

orice 

an 

din 

2020 

până 

în 

2029 

  Pentru 

orice 

an din 

2020 

până 

în 

2029 

 Pentru 

orice an 

începân

d din 

2030 

Belgia 2%   20%  47% 

Bulgaria 3%   20%  64% 

Republica 

Cehă 7%   17%  51% 

Danemarca 24%   33%  64% 
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Germania 5%   26%  43% 

Estonia 1%   15%  52% 

Grecia 7%   35%  72% 

Spania 3%   15%  61% 

Franța 4%   27%  48% 

Croația 1%   18%  66% 

Irlanda 1%   18%  35% 

Italia 5%   10%  45% 

Cipru 10%   46%  72% 

Letonia 1%   16%  45% 

Lituania 10%   20%  54% 

Luxemburg 1%   15%  48% 

Ungaria 10%   13%  63% 

Malta 4%   25%  80% 

Țările de 

Jos 13%   37%  38% 

Austria 1%   20%  55% 

Polonia 1%   16%  40% 

Portugalia 7%   15%  70% 

România 13%   28%  65% 

Slovenia 1%   25%  70% 

Slovacia 15%   36%  64% 

Finlanda 20%   30%  39% 

Suedia 15%   19%  30% 

Regatul 

Unit 8%   30%  47% 

UE 28 6%   22%  51% 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/146 

Amendamentul  146 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa III – Partea 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când este cazul, la punerea în 

aplicare a măsurilor stabilite în partea 1, 

statele membre recurg la documentul 

orientativ al CEE-ONU pentru prevenirea 

și reducerea emisiilor de amoniac 

(documentul orientativ privind 

amoniacul)
33

 și la cele mai bune tehnici 

disponibile prevăzute în Directiva 

2010/75/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului
34

. 

Atunci când este cazul, la punerea în 

aplicare a măsurilor stabilite în partea 1, 

statele membre pot recurge la documentul 

orientativ al CEE-ONU pentru prevenirea 

și reducerea emisiilor de amoniac 

(documentul orientativ privind 

amoniacul)
33

 și la cele mai bune tehnici 

disponibile prevăzute în Directiva 

2010/75/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului
34

 

__________________ __________________ 

33 
Decizia 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add.1. 

33 
Decizia 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add.1. 

34
 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). 

34
 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). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/147 

Amendamentul  147 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa III – Partea 1 – Secțiunea A – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre stabilesc un cod național 

consultativ de bune practici agricole pentru 

reducerea emisiilor de amoniac
35

, pe baza 

Codului-cadru de bune practici agricole 

pentru reducerea emisiilor de amoniac 

adoptat în 2001 de CEE-ONU, care să 

cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

1. Statele membre pot stabili un cod 

național consultativ de bune practici 

agricole pentru reducerea emisiilor de 

amoniac
35

, pe baza Codului-cadru de bune 

practici agricole pentru reducerea emisiilor 

de amoniac adoptat în 2001 de CEE-ONU, 

care să cuprindă cel puțin următoarele 

elemente: 

__________________ __________________ 

35
 Decizia ECE/EB.AIR/75, punctul 28a.  

35 
Decizia ECE/EB.AIR/75, punctul 28a.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/148 

Amendamentul  148 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa III – Partea 1 – Secțiunea A – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc un buget 

național pentru azot destinat monitorizării 

modificărilor intervenite în pierderile totale 

de azot reactiv din agricultură, inclusiv 

amoniac, oxid de azot, amoniu, nitrați și 

nitriți, pe baza principiilor stabilite în 

documentul orientativ al CEE-ONU 

privind bugetele pentru azot
36

. 

2. Statele membre pot stabili un buget 

național pentru azot destinat monitorizării 

modificărilor intervenite în pierderile totale 

de azot reactiv de origine antropică, 

inclusiv amoniac, oxid de azot, amoniu, 

nitrați și nitriți, având în vedere, de 

asemenea, principiile stabilite în 

documentul orientativ al CEE-ONU 

privind bugetele pentru azot. Atunci când 

se stabilește bugetul, trebuie să se țină 

seama de nivelurile de încărcare din surse 

de presiune de origine neagricolă, pe 

lângă următoarele elemente:  

 (a) tipul și amploarea activităților care ar 

putea avea impact asupra bugetului și 

posibilele surse de presiune; 

 (b) orice elemente și surse naturale de 

poluare deja existente sau independente 

de poluarea antropogenă; 

 (c) orice relație de tip cauză-efect între 

diferiți factori, adică identificarea 

gradului în care fiecare element (natural 

sau antropic) afectează pierderile globale 

de poluanți și, prin urmare, tipul și nivelul 

poluării pe care o poate cauza fiecare 

sursă de presiune. 

__________________ __________________ 

36
 Decizia 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1. 36 

Decizia 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1 
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Or. en 

 

 


