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BEKNOPTE MOTIVERING 

De emissies van antropogene gassen en stofdeeltjes worden voornamelijk veroorzaakt door 

onvolledige verbrandingsprocessen van brandstoffen voor verwarming, energieopwekking en  

vervoer, door industriële chemische processen, alsmede door slijtage in het wegverkeer. Hun 

intensiteit kan een seizoensgebonden karakter hebben en betreft o.a. de emissies op geringe 

hoogte. 

 

De richtlijn van het EP en de Raad heeft ten doel nieuwe nationale emissiegrenswaarden vast 

te stellen voor de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen. Het voorstel voor een richtlijn 

moet de bestaande Richtlijn 2001/81/EG vervangen, waarin de nationale emissieplafonds 

voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen tot het jaar 2010 waren vastgelegd, en 

tegelijkertijd het EU-recht aanpassen aan de internationale verplichtingen die voortvloeien uit 

het Protocol van Göteborg van 1999. Doel van het voorstel is de mogelijke bedreigingen van 

de volksgezondheid, het milieu en het klimaat te verminderen. Het voorstel is het gevolg van 

de herziening van het beleid ter bescherming van de atmosfeer en maakt deel uit van het 

pakket van nieuwe Uniewetgeving.  

 

Behalve de aanpassing van het EU-recht aan de gewijzigde bepalingen van dit protocol, 

behelst het voorstel voor een richtlijn een wijziging – nl. de geleidelijke aanscherping van de 

reductieverplichtingen in de periode 2010 en 2030 en daarna - met betrekking tot vier 

luchtverontreinigende stoffen die in de geldende richtlijn worden vermeld (zwaveldioxide, 

stikstofoxide,  vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan, en ammoniak), 

met betrekking tot stofdeeltjes met een diameter van niet minder dan 2,5 µm (in 

overeenstemming met het gewijzigde protocol), alsmede met betrekking tot emissies van 

methaan. Met betrekking tot deze ambitieuze plannen om de verontreinigende stoffen te 

beperken, zijn in het voorstel voor een richtlijn op middellange termijn (2025) 

emissieplafonds voorzien.  

 

De emissiereductieverbintenissen van de lidstaten worden uitgedrukt als percentage van de 

emissiereductie die het verschil weergeeft tussen de totale emissies die zijn vrijgekomen 

tijdens het referentiejaar (2005) en de totale emissies die zijn vrijgekomen tijdens het 

onderzochte kalenderjaar.  De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe nationale programma’s op 

te stellen ter beperking van de luchtverontreiniging en deze om de twee jaar te actualiseren. 

De programma’s moeten een beschrijving bevatten van de activiteiten die de lidstaten in staat 

stellen de financiële gevolgen van het verwezenlijken van de reductiedoelstellingen grondig te 

analyseren. De lidstaten hebben bovendien de verplichting om de beperking van de 

luchtverontreiniging te monitoren, alsmede een nationale emissie-inventaris en -prognose op 

te stellen. Zowel de nationale programma’s als de emissie-inventarissen moeten worden 

voorgelegd aan de Europese Commissie.  

 

Het voorstel voor een richtlijn behelst tevens een kleine wijziging van Richtlijn 2003/35/EG 

betreffende  inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's 

betreffende het milieu. De wijziging betreft de verwijzing naar de bepaling betreffende de 

opstelling van nationale programma’s ter beperking van de luchtverontreiniging. 
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Wijziging van Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad was o.a. 

noodzakelijk vanwege de verzuring van de bodem, eutrofiëring van het water, alsmede de 

geleidelijke klimaatverandering. Het werd derhalve onontbeerlijk een nieuwe rechtshandeling 

op te stellen ter consolidering van de tot dusverre toegepaste bepalingen. 

 

Het belangrijkst zijn de wijzigingen van rechtsbepalingen die betrekking hebben op de 

inspraak van het publiek bij de opstelling van plannen en programma’s betreffende het milieu. 

In bijlage I bij de richtlijn zijn derhalve verwijzingen opgenomen naar de nationale 

bepalingen betreffende de beperking van luchtverontreiniging. 

Standpunt van de rapporteur 

 

Uw rapporteur staat positief tegenover het nieuwe voorstel voor een richtlijn van het EP en de 

Raad, ofschoon hij moet vaststellen dat de grondslagen alweer een kwart eeuw geleden zijn 

opgesteld en er in het ontwerp geen verwijzing is opgenomen naar de behoefte aan betere 

regulering en monitoring van die emissies, met name op lokaal niveau door middel van 

verbeterde meetmethoden.  

 

Specifieke opmerkingen 

 

1) In het voorstel wordt geen gewag gemaakt van de emissie van alle stofdeeltjes, inclusief de 

emissie van stofdeeltjes met een diameter van minder dan 2,5 µm, en met name de 

stofdeeltjes met een diameter die wordt uitgedrukt in nanometer (νm) zijn het gevaarlijkst 

voor de volksgezondheid en het klimaat.  

 

2) Er wordt geen gewag gemaakt van de emissie van gechloreerde aromatische 

koolwaterstoffen, zoals dioxines. 

 

3) Een belangrijke en actuele kwestie is het probleem van de seizoensgebonden emissies, met 

name de toename van de emissies in het stookseizoen, en met name de zogenoemde emissies 

op geringe hoogte. 

 

4) De emissies verspreiden zich ongeacht de grenzen en in verband daarmee mogen 

kustlanden en ook de luchtvaart en het zeevervoer niet worden ontheven van de verplichting 

om deze emissies te beperken. Landen mogen hun emissies niet inventariseren op flexibele 

basis. 

 

5) Een van de gevaarlijke gassen die door menselijk toedoen in de atmosfeer terechtkomen, 

hoewel het niet in grote hoeveelheden wordt geproduceerd, is waterstofsulfide (H2S). Bekend 

zijn bijv. bacteriële methoden voor de raffinage van dieselolie bij het vervoer over zee en de 

aanzienlijke emissie van dit giftige gas in de atmosfeer (H2S). 

 

6) In formeel opzicht ontbreekt het in het voorstel van de Commissie echter aan transparantie, 

maar vooral bij het verwijzen naar de inhoud van de verschillende bijlagen in het voorstel van 

de Commissie. De geanalyseerde onderhavige rechtshandeling zou – volgens de rapporteur 

voor advies  – moeten beschikken over eigen bijlagen, en ten minste veel nauwkeuriger 

moeten aangeven naar welke specifieke documenten zij verwijzen. 
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AMENDEMENTEN 
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De lidstaten en de Unie hebben 

zich ertoe verbonden om hun emissies van 

kwik te verminderen als onderdeel van de 

tenuitvoerlegging van het Verdrag van 

Minamata inzake kwik. 

Motivering 

Het is de bedoeling dat deze richtlijn bijdraagt aan de vermindering van de emissies van kwik 

in de EU, zoals vereist bij de Strategie van de Gemeenschap voor kwik van 2005 en het 

Verdrag van Minamata inzake kwik waarbij de lidstaten en de Unie zich hebben aangesloten. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het stelsel voor nationale 

emissieplafonds dat in Richtlijn 

2001/81/EG is vastgesteld, dient derhalve 

te worden herzien om het in 

overeenstemming te brengen met de 

internationale verbintenissen van de Unie 

en de lidstaten. 

(6) Het stelsel voor nationale 

emissieplafonds dat in Richtlijn 

2001/81/EG is vastgesteld, dient derhalve 

te worden herzien om ervoor te zorgen dat 

de internationale verbintenissen van de 

Unie en de lidstaten worden nagekomen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Deze richtlijn dient bij te dragen tot 

de vermindering van de emissies van kwik 

in de Unie, zoals vereist bij de Strategie 

van de Gemeenschap voor kwik van 2005 

en het Verdrag van Minamata inzake 

kwik waarbij de lidstaten en de Unie zich 

hebben aangesloten. 

Motivering 

Het is de bedoeling dat deze richtlijn bijdraagt aan de vermindering van de emissies van kwik 

in de EU, zoals vereist bij de Strategie van de Gemeenschap voor kwik van 2005 en het 

Verdrag van Minamata inzake kwik waarbij de lidstaten en de Unie zich hebben aangesloten. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 2020 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 

Om aantoonbare vorderingen op weg 

naar de verbintenissen voor 2030 te 

waarborgen nemen de lidstaten 

intermediaire niveaus voor 2025 in acht, 

die worden bepaald op basis van een 

lineair traject tussen de emissieniveaus 

voor 2020 en de 

emissiereductieverbintenissen voor 2030, 

tenzij dit buitensporige kosten zou 

inhouden. Wanneer het onmogelijk blijkt 

de emissies in 2025 op dusdanige wijze te 

beperken, lichten de lidstaten de redenen 

hiervoor toe in de verslagen 

overeenkomstig deze richtlijn. 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 2020, 2025 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 

Motivering 

Ook de nationale emissiereductieverbintenissen voor 2025 dienen een bindend karakter te 

hebben teneinde de luchtkwaliteitsniveaus te bereiken die geen significante negatieve effecten 

en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu tot gevolg hebben. 



 

AD\1060576NL.doc 7/33 PE541.321v03-00 

 NL 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Bij het vaststellen van de 

emissiereductieverbintenissen moeten de 

reeds in het verleden door lidstaten 

geleverde inspanningen worden 

meegewogen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad21. De 

lidstaten moeten ook de mogelijkheid 

hebben om hun verbintenissen en 

intermediaire emissieniveaus op het 

gebied van methaan (CH4) gezamenlijk na 

te komen c.q. te bereiken en daartoe 

gebruik te maken van Beschikking 

nr. 406/2009/EG van het Europees 

Parlement en de Raad22. Ter controle van 

de naleving van de nationale 

emissieplafonds, de 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad.21 Ter 

controle van de naleving van de nationale 

emissieplafonds, de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus kunnen de 

lidstaten hun nationale emissie-

inventarissen aanpassen in het licht van 

verbeterd wetenschappelijk inzicht en 

verbeterde emissiemethodieken. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 
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emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus kunnen de 

lidstaten hun nationale emissie-

inventarissen aanpassen in het licht van 

verbeterd wetenschappelijk inzicht en 

verbeterde emissiemethodieken. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

__________________ __________________ 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen 

van de Gemeenschap op het gebied van 

het verminderen van broeikasgassen tot 

2020 te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, 

blz. 136). 

 

Motivering 

Deze wijziging vloeit voort uit het amendement dat ertoe strekt om de 

emissiereductieverbintenissen ten aanzien van methaan in de richtlijn te schrappen. Bij 

ontstentenis van de verbintenissen vervalt de noodzaak om naar manieren te zoeken om deze 

gezamenlijk na te komen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de 

voor hen geldende eisen op het gebied van 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de 

voor hen geldende eisen op het gebied van 
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emissiereductie en intermediaire 

emissieniveaus en het leveren van een 

effectieve bijdrage aan het bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee 

rekening te houden met de noodzaak om de 

emissies te verminderen in zones en 

agglomeraties met te hoge concentraties 

aan luchtverontreinigende stoffen en/of in 

zones die aanzienlijk bijdragen aan de 

luchtverontreiniging in andere zones en 

agglomeraties, ook als die zich in de 

buurlanden bevinden. De nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging moeten derhalve 

bijdragen aan de geslaagde uitvoering van 

de luchtkwaliteitsplannen die in artikel 23 

van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad zijn vastgesteld23. 

emissiereductie en het leveren van een 

effectieve bijdrage aan het bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee 

rekening te houden met de noodzaak om de 

emissies te verminderen in zones en 

agglomeraties met te hoge concentraties 

aan luchtverontreinigende stoffen en/of in 

zones die aanzienlijk bijdragen aan de 

luchtverontreiniging in andere zones en 

agglomeraties, ook als die zich in de 

buurlanden bevinden. De nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging moeten derhalve 

bijdragen aan de geslaagde uitvoering van 

de luchtkwaliteitsplannen die in artikel 23 

van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad zijn vastgesteld.23 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) De kandidaat-lidstaten en de 

potentiële kandidaat-lidstaten dienen hun 

nationale regelgeving zoveel mogelijk op 

deze richtlijn af te stemmen. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze richtlijn is van toepassing op de 

emissies van de in bijlage I genoemde 

verontreinigende stoffen uit alle bronnen 

die plaatsvinden op het grondgebied van de 

lidstaten, in hun exclusieve economische 

zones en in hun zones met 

verontreinigingsbeheersing. 

Deze richtlijn is van toepassing op de 

emissies van de in bijlage I genoemde 

verontreinigende stoffen uit alle 

antropogene bronnen die plaatsvinden op 

het grondgebied van de lidstaten, in hun 

exclusieve economische zones en in hun 

zones met verontreinigingsbeheersing. 

Motivering 

De werkingssfeer dient accuraat en in overeenstemming met andere artikelen, waaronder 

artikel 4, te zijn. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5) en 

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen 

die gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5) en 

kwik (Hg). De beperking van de emissies 

van vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS) en 

methaan (CH4) moet worden bezien in het 

bredere kader van de reductie van 

emissies van broeikasgassen. 

Motivering 

Bijlage II dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Kwik en kwikverbindingen zijn zeer 

giftig voor de mens, met name voor het zich ontwikkelende zenuwstelsel. Bij inademing ervan 

in dampvorm wordt het snel in de bloedbaan opgenomen. Als gevolg van omzetting van 

neergeslagen kwik door micro-organismen kan methylkwik worden gevormd, een goed 

gedocumenteerd neurotoxine, dat zich kan ophopen in organismen en hogerop in de 

voedselketen in steeds grotere hoeveelheden in dieren kan voorkomen. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

 

Motivering 

Naar aanleiding van de wijziging van artikel 4, lid 1. d.w.z. dat de nationale 

emissieverbintenissen ook voor 2025 bindend dienen te zijn. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De volgende emissies worden niet in 

aanmerking genomen teneinde te voldoen 

aan de leden 1 en 2: 

Schrappen  

a) emissies van vliegtuigen, buiten de 

landings- en startcyclus; 

 

b) emissies op de Canarische eilanden, de 

Franse overzeese departementen, Madeira 
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en de Azoren; 

c) emissies van de nationale zeevaart van 

en naar de onder b) genoemde gebieden; 

 

d) emissies van de zeevaart, onverminderd 

artikel 5, lid 1. 

 

Motivering 

We mogen de ogen niet sluiten voor al deze emissies die – evenals CO2 – lang in de atmosfeer 

blijven en bijdragen aan de klimaatverandering. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De niveaus van de antropogene 

emissies worden vastgesteld door de 

natuurlijke emissies af te trekken van de 

totale emissies. 

Motivering 

Het betreft natuurlijke emissies, o.a. van landbouwgronden, zowel van stikstof als van fijnstof. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ter nakoming van de in bijlage II 

vastgestelde intermediaire emissieniveaus 

voor 2025 overeenkomstig artikel 4, lid 2, 

en naleving van de nationale 

emissiereductieverbintenissen die met 

ingang van 2030 gelden voor NOx, SO2 

en PM2,5, mogen de lidstaten de 

vermindering van de emissies van NOx, 

SO2 en PM2,5 van de internationale 

Schrappen 
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zeevaart compenseren met emissies van 

NOx, SO2 en PM2,5 uit andere bronnen 

gedurende hetzelfde jaar, mits aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de emissiereducties doen zich voor in 

de zeegebieden die vallen binnen de 

territoriale wateren, de exclusieve 

economische zones of de zones met 

verontreinigingsbeheersing van de 

lidstaten indien er dergelijke zones zijn 

ingesteld; 

 

b) de lidstaten hebben doeltreffende 

monitorings- en inspectiemaatregelen 

vastgesteld en uitgevoerd om ervoor te 

zorgen dat deze flexibiliteit naar behoren 

wordt benut; 

 

c) de lidstaten hebben maatregelen 

uitgevoerd om lagere emissies van NOx, 

SO2 en PM2,5 van de internationale 

zeevaart te bereiken dan de 

emissieniveaus die zouden worden 

verwezenlijkt met de naleving van de 

normen van de Unie die gelden voor de 

emissies van NOx, SO2 en PM2,5, en zij 

hebben aangetoond dat de kwantificering 

van de aanvullende emissiereducties als 

gevolg van deze maatregelen toereikend 

is; 

 

d) de lidstaten hebben niet meer dan 20 % 

van de overeenkomstig punt c) berekende 

vermindering van de emissies van NOx, 

SO2 en PM2,5 gecompenseerd, mits deze 

compensering niet leidt tot niet-naleving 

van de nationale 

emissiereductieverbintenissen voor 2020, 

zoals vastgesteld in bijlage II. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten mogen hun verbintenissen Schrappen 
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op het gebied van de reductie van 

methaanemissies en de intermediaire 

emissieniveaus, zoals bedoeld in 

bijlage II, gezamenlijk nakomen, mits aan 

de volgende voorwaarden is voldaan: 

(a) de lidstaten voldoen aan alle 

toepasselijke vereisten en modaliteiten uit 

hoofde van de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de vereisten en modaliteiten 

van Beschikking°406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad; 

 

(b) de lidstaten hebben doeltreffende 

bepalingen vastgesteld en uitgevoerd om 

te zorgen voor een behoorlijke 

gezamenlijke naleving van de 

verbintenissen. 

 

Motivering 

Wanneer het lukt de dubbele regeling voor methaan in deze richtlijn te vermijden, moet dit lid 

worden geschrapt. Methaan is in het klimaatbeleid opgenomen in zowel de beschikking inzake 

de verdeling van de inspanningen als in het ETS. Het hier invoegen van methaan bij de 

herziening van de NEP-richtlijn zou leiden tot een dubbele regelgeving, die met het oog op 

het streven naar een betere regelgeving en het programma voor gezonde en resultaatgerichte 

regelgeving (Refit) juist moet worden vermeden. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten kunnen afwijken van de 

vanaf 2030 geldende nationale 

emissiereductieverbintenissen die zijn 

vastgesteld in bijlage II, voor zover de 

technische en economische factoren die 

als basis dienden voor de oorspronkelijke 

berekening van de doelstelling, zijn 

veranderd. 

Motivering 

Er moet worden geleerd uit de fouten van het verleden en er moeten derhalve geen 

doelstellingen worden vastgesteld op basis van scenario's die zich niet hebben voorgedaan. 
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Wanneer emissieprognoses, emissiefactoren en economische of technische omstandigheden 

significant veranderen, moet het mogelijk zijn de doelstelling per schadelijke stof en per 

lidstaat aan te passen. Dit wordt hier voorgesteld (in combinatie met het amendement op 

artikel 5, lid 1, met betrekking tot het flexibiliteitsmechanisme in verband met hotspots) en 

mag geen afbreuk doen aan de algehele Europese doelstelling. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten stellen de Commissie in 

kennis van de redenen voor de afwijking 

van de doelstelling en dienen een 

aanvraag in voor de overdracht van 

kredieten. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor de 

ontwikkeling van methoden en criteria en 

om een beslissing te nemen over de 

overdracht van emissiekredieten. 

Motivering 

Er moet worden geleerd uit de fouten van het verleden en er moeten derhalve geen 

doelstellingen worden vastgesteld op basis van scenario's die zich niet hebben voorgedaan. 

Wanneer emissieprognoses, emissiefactoren en economische of technische omstandigheden 

significant veranderen, moet het mogelijk zijn de doelstelling per schadelijke stof en per 

lidstaat aan te passen. Dit wordt hier voorgesteld (in combinatie met het amendement op 

artikel 5, lid 1, met betrekking tot het flexibiliteitsmechanisme in verband met hotspots) en 

mag geen afbreuk doen aan de algehele Europese doelstelling. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 5 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de Commissie binnen negen 

maanden na ontvangst van het in artikel 7, 

leden 4, 5 en 6, bedoelde rapport geen 

bezwaren heeft gemaakt, gaat de betrokken 

Indien de Commissie binnen negen 

maanden na ontvangst van het in artikel 7, 

leden 4, 5 en 6, bedoelde rapport geen 

bezwaren heeft gemaakt, gaat de betrokken 



 

PE541.321v03-00 16/33 AD\1060576NL.doc 

NL 

lidstaat ervan uit dat het gebruik van de 

toegepaste flexibiliteit is aanvaard en 

geldig is voor dat jaar. Indien de 

Commissie van oordeel is dat het gebruik 

van een flexibiliteit niet aan de 

toepasselijke vereisten en criteria voldoet, 

stelt zij een besluit vast en brengt zij de 

lidstaat van de afwijzing op de hoogte. 

lidstaat ervan uit dat het gebruik van de 

toegepaste flexibiliteit is aanvaard en 

geldig is voor dat jaar. 

Motivering 

Het is duidelijk dat er een probleem bestaat met betrekking tot de flexibiliteit – het ontbreekt 

aan exacte criteria om die toe te passen. Daarom bevat het voorstel van de Commissie een 

bepaling die erop neerkomt dat de Commissie dat in laatste instantie bepaalt. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Indien lidstaten in een bepaald jaar 

vaststellen dat zij de in bijlage II 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen 

niet kunnen nakomen, mogen zij deze 

verbintenissen nakomen door de 

desbetreffende jaarlijkse emissies voor het 

jaar in kwestie en de een of twee 

voorgaande jaren te middelen, op 

voorwaarde dat dit gemiddelde de 

desbetreffende verbintenis niet 

overschrijdt. 

Motivering 

De emissies in een bepaald jaar kunnen aanzienlijk worden beïnvloed door externe 

omstandigheden, zoals de winterkou of droog weer in de zomer. Deze omstandigheden leiden 

tot variaties in de vraag naar elektriciteit en warmte en de mogelijkheden van emissieloze 

productie. Door de mogelijkheid om een gemiddelde te gebruiken kunnen deze jaarlijkse 

schommelingen worden gecompenseerd. 
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Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten nemen, voor zover 

noodzakelijk, de in deel 1 van bijlage III 

vastgestelde emissieverminderende 

maatregelen of maatregelen met een 

gelijkwaardig effect op het milieu over om 

de relevante nationale 

emissiereductieverbintenissen na te komen. 

De lidstaten kunnen de in deel 1 van 

bijlage III vastgestelde 

emissieverminderende maatregelen of 

maatregelen met een gelijkwaardig effect 

op het milieu overnemen om de relevante 

nationale emissiereductieverbintenissen na 

te komen. 

Motivering 

In deel 1 van bijlage III worden maatregelen uiteengezet die kunnen worden overgenomen in 

de nationale programma's ter beperking van de luchtverontreiniging. Deze zijn louter bedoeld 

als richtsnoer en hebben tot doel om de lidstaten voldoende flexibiliteit te geven om de 

maatregelen te kiezen die de vereiste emissiereducties mogelijk maken. De tekst van het 

artikel dient consistent te zijn. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het nationaal programma ter beperking 

van de luchtverontreiniging wordt om de 

twee jaar geactualiseerd. 

3. Het nationaal programma ter beperking 

van de luchtverontreiniging wordt om de 

vier jaar geactualiseerd. 

Motivering 

Het voorstel behelst dat de programma's om de twee jaar worden geactualiseerd. Deze 

periode tussen herzieningen is te kort en zou ondoelmatig en duur zijn, voor zowel de 

bevoegde autoriteiten als de belanghebbenden. Bovendien dient bij de actualisering van de 

programma's geen systematische herziening te worden uitgevoerd, maar alleen te worden 

gekeken naar de verontreinigende stof(fen) waarvoor de emissiereductieverbintenissen 

mogelijk niet worden gehaald. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 4 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onverminderd lid 3 worden het beleid 

en de maatregelen op het gebied van 

emissiereductie die zijn opgenomen in het 

nationale programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging, binnen twaalf 

maanden geactualiseerd wanneer: 

4. Onverminderd lid 3 worden het beleid 

en de maatregelen op het gebied van 

emissiereductie die zijn opgenomen in het 

nationale programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging, binnen 24 maanden 

geactualiseerd wanneer: 

Motivering 

Gezien de tijd die gemoeid is met het actualiseren van een plan, dient voor de actualisering 

ervan twee jaar te worden uitgetrokken wanneer de richtlijn niet wordt nageleefd. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 4– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de lidstaten besluiten een van de in 

artikel 5 vastgestelde mogelijkheden tot 

flexibiliteit te benutten. 

Schrappen 

Motivering 

Dit is een gevolg van het schrappen van artikel 5 (flexibiliteitsmaatregelen). 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor de in tabel B van bijlage I vermelde 

verontreinigende stoffen dienen de 

lidstaten nationale emissie-inventarissen op 

te stellen die zij jaarlijks actualiseren 

overeenkomstig de daarin vastgestelde 

Voor de in tabel B van bijlage I vermelde 

verontreinigende stoffen stellen de 

lidstaten nationale emissie-inventarissen op 

die zij jaarlijks actualiseren 

overeenkomstig de daarin vastgestelde 
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vereisten. vereisten. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten die gebruikmaken van de 

flexibiliteit krachtens artikel 5, lid 1, 

nemen de volgende informatie op in het 

informatieve inventarisrapport voor het 

desbetreffende jaar: 

Schrappen 

(a) de hoeveelheden emissies van NOx, 

SO2 en PM2,5 die zouden zijn 

vrijgekomen indien het gebied met 

emissiebeheersing er niet was geweest; 

 

(b) de emissiereductieniveaus die zijn 

bereikt in het gedeelte van het gebied met 

emissiebeheersing van de lidstaat 

overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c); 

 

(c) de mate waarin de desbetreffende 

lidstaat gebruik heeft gemaakt van deze 

flexibiliteit; 

 

(d) alle aanvullende gegevens die de 

Commissie, bijgestaan door het Europees 

Milieuagentschap, naar oordeel van de 

lidstaten nodig heeft om een volledige 

evaluatie te kunnen uitvoeren van de 

omstandigheden waaronder de flexibiliteit 

is toegepast. 

 

Motivering 

Dit is een gevolg van het schrappen van artikel 5 (flexibiliteitsmaatregelen). 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten die ervoor kiezen gebruik 

te maken van de in artikel 5, lid 2, 

bedoelde flexibiliteit verstrekken een 

afzonderlijk verslag aan de hand waarvan 

de Commissie kan beoordelen of is 

voldaan aan de vereisten van de 

desbetreffende bepaling. 

Schrappen 

Motivering 

Dit is een gevolg van het schrappen van artikel 5 (flexibiliteitsmaatregelen). 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nadelige effecten van de 

luchtverontreiniging op ecosystemen, voor 

zover mogelijk, worden gemonitord 

overeenkomstig de voorschriften van 

bijlage V. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

nadelige effecten van de 

luchtverontreiniging op ecosystemen 

worden gemonitord overeenkomstig de 

voorschriften van bijlage V. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten leggen hun nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging [binnen drie maanden 

na de in artikel 17 genoemde datum, in te 

vullen door het Bureau voor publicaties] en 

de latere bijwerkingen daarvan om de twee 

jaar aan de Commissie voor. 

De lidstaten leggen hun nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging [binnen drie maanden 

na de in artikel 17 genoemde datum, in te 

vullen door het Bureau voor publicaties] en 

de latere bijwerkingen daarvan om de vier 

jaar aan de Commissie voor. 
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Motivering 

Gezien de grote complexiteit van de nationale programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging is het van belang dat de lidstaten genoeg tijd hebben om wijzigingen 

door te voeren. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten brengen overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 525/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad31 verslag 

uit over hun nationale emissie-

inventarissen en -prognoses voor CH4. 

Schrappen 

__________________  

31 Verordening (EU) nr. 525/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 mei 2013 betreffende een bewakings- 

en rapportagesysteem voor de uitstoot van 

broeikasgassen en een 

rapportagemechanisme voor overige 

informatie op nationaal niveau en op het 

niveau van de Unie met betrekking tot 

klimaatverandering, en tot intrekking van 

Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 

van 18.6.2013, blz. 14). 

 

Motivering 

Deze wijziging vloeit voort uit het amendement dat ertoe strekt om de 

emissiereductieverbintenissen ten aanzien van methaan in de richtlijn te schrappen. Zonder 

de verbintenissen is er geen reden om methaanemissies en prognoses voor methaan door te 

geven in de context van de NEP-richtlijn. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie doet in elk geval op de 

bovengenoemde wijze verslag voor het 

jaar 2025, en neemt daarin ook informatie 

op over het bereiken van de intermediaire 

emissieniveaus zoals bedoeld in artikel 4, 

lid 2, en in voorkomend geval de redenen 

voor het in niet bereiken van die niveaus. 

Zij inventariseert de noodzaak voor 

verdere acties, en houdt daarbij ook 

rekening met de sectorale effecten van de 

tenuitvoerlegging. 

Schrappen 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel om de nationale emissiereductie voor 2025 een bindend 

karakter te geven. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde verslagen kunnen 

een evaluatie omvatten van de milieu- en 

sociaaleconomische effecten van deze 

richtlijn. 

2. De in lid 1 bedoelde verslagen moeten 

een evaluatie omvatten van de milieu- en 

sociaaleconomische effecten van deze 

richtlijn. 

Motivering 

Het is belangrijk om garanties te bieden voor een grondig onderzoek van de milieu- en 

sociaaleconomische effecten van deze richtlijn. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Unie en eventueel de lidstaten streven De Unie en eventueel de lidstaten streven 
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naar bilaterale en multilaterale 

samenwerking met derde landen en naar 

coördinatie met relevante internationale 

organisaties, zoals het Milieuprogramma 

van de Verenigde Naties (UNEP), de 

Economische Commissie voor Europa van 

de Verenigde Naties (UNECE), de 

Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO) en de Internationale Organisatie 

voor Burgerluchtvaart (ICAO), door onder 

meer informatie uit te wisselen op het 

gebied van technisch en wetenschappelijk 

onderzoek en ontwikkeling, om aldus een 

betere basis voor de emissiereducties te 

verkrijgen. 

naar bilaterale en multilaterale 

samenwerking met derde landen en naar 

coördinatie met relevante internationale 

organisaties, zoals het Milieuprogramma 

van de Verenigde Naties (UNEP), de 

Economische Commissie voor Europa van 

de Verenigde Naties (UNECE), de 

Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO) en de Internationale Organisatie 

voor Burgerluchtvaart (ICAO), door onder 

meer informatie uit te wisselen op het 

gebied van technisch en wetenschappelijk 

onderzoek en ontwikkeling, om aldus een 

betere basis voor de emissiereducties te 

verkrijgen. De lidstaten hebben 

grensoverschrijdend overleg over 

wederzijdse dreigingen die worden 

veroorzaakt door emissies in naburige 

industriële regio’s in die lidstaten en de 

desbetreffende lidstaten stellen 

gezamenlijk plannen op voor de 

afschaffing of beperking van de emissies. 

Motivering 

Naburige lidstaten zouden met elkaar moeten overleggen en gemeenschappelijk plannen 

moeten opstellen voor de beperking en afschaffing van emissies, vooral wanneer hun 

industriële gebieden aan elkaar grenzen. 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 6, lid 7, artikel 7, lid 9, en 

artikel 8, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 

met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn. 

2. De in artikel 5, lid 3, artikel 6, lid 7, 

artikel 7, lid 9, en artikel 8, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 

met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn. 

Motivering 

Technische aanvulling voor de uitvoering van het amendement op artikel 5, leden 1 en 3, met 

betrekking tot de daar voorgestelde flexibiliteitsmechanismen. 
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Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om uiterlijk op [achttien maanden 

na de datum van inwerkingtreding, in te 

vullen door het Bureau voor publicaties] 

aan deze richtlijn te voldoen. 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om uiterlijk op [vierentwintig 

maanden na de datum van 

inwerkingtreding, in te vullen door het 

Bureau voor publicaties] aan deze richtlijn 

te voldoen. 

Motivering 

Het is belangrijk om te garanderen dat de lidstaten genoeg tijd hebben om de richtlijn in hun 

nationaal recht om te zetten. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) artikel 1 en bijlage I tot 31 december 

2019; 

Schrappen 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Sectie A – rij 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Totale nationale emissies per 

broncategorie 

Schrappen 

- CH4  

Jaarlijks, vanaf 2005 tot aan 

rapportagejaar minus 2 (X-2) 

 



 

AD\1060576NL.doc 25/33 PE541.321v03-00 

 NL 

15/02****  

Motivering 

Het voorstel om methaan met ingang van 2030 in de richtlijn op te nemen gaat verder dan de 

bestaande internationale klimaatwetgeving en veroorzaakt extra administratieve lasten voor 

de industrie en de lidstaten zonder dat dit een evenredig voordeel voor het milieu oplevert. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Sectie C – rij 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Geprojecteerde emissies per 

geaggregeerde broncategorie 

Schrappen 

- CH4  

15/03  

Motivering 

Het voorstel om methaan met ingang van 2030 in de richtlijn op te nemen gaat verder dan de 

bestaande internationale klimaatwetgeving en veroorzaakt extra administratieve lasten voor 

de industrie en de lidstaten zonder dat dit een evenredig voordeel voor het milieu oplevert. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – tabel a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Tabel (a): Emissiereductieverbintenissen voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige 

organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS). Verkochte hoeveelheid brandstof, 

basisjaar 2005.  

Lidstaat SO2-reductie t.o.v. 2005 NOx-reductie t.o.v. 2005 NMVOS-reductie t.o.v. 

2005 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

 Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

 Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

 Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 
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2029  2029 2029  

België 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Bulgarije 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Tsjechië 45%  72% 35%  66% 18%  57% 

Denemarke

n 35%  

58% 

56%  

69% 

35%  

59% 

Duitsland 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Estland 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Griekenlan

d 74%  

92% 

31%  

72% 

54%  

67% 

Spanje 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Frankrijk 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Kroatië 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Ierland 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

Italië 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Cyprus 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Letland 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Litouwen 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Luxembur

g 34%  

44% 

43%  

79% 

29%  

58% 

Hongarije 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Malta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Nederland 28%  59% 45%  68% 8%  34% 

Oostenrijk 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Polen 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Portugal 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

Roemenië 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Slovenië 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Slowakije 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Finland 30%  30% 35%  51% 35%  46% 

Zweden 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Verenigd 

Koninkrijk 59%  

84% 

55%  

73% 

32%  

49% 

EU 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Amendement 

Tabel (a): Emissiereductieverbintenissen voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en 
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vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS). Verkochte hoeveelheid 

brandstof, basisjaar 2005.  

Lidstaat SO2-reductie t.o.v. 2005  NOx-reductie t.o.v. 2005  NMVOS-reductie t.o.v. 

2005  

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

2024 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2025 

tot 

2029 

Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

2024 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2025 

tot 

2029 

Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

2024  

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2025 

tot 

2029 

Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

België 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Bulgarije 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

Tsjechië 45% 
68% 

72% 35% 61% 66% 18% 55% 57% 

Denemarke

n 35% 
56% 

58% 

56% 
65% 69% 

35% 59% 

59% 

Duitsland 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Estland 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Griekenlan

d 74% 
90% 

92% 

31% 
68% 72% 

54% 68% 

67% 

Spanje 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Frankrijk 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Kroatië 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Ierland 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Italië 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Cyprus 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Letland 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Litouwen 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Luxembur

g 34% 
44% 

44% 

43% 
73% 79% 

29% 58% 

58% 

Hongarije 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Malta 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 

Nederland 28% 
57% 

59% 45% 65% 68% 8% 34% 34% 

Oostenrijk 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Polen 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Portugal 63% 
79% 

77% 36% 72% 71% 18% 48% 46% 

Roemenië 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Slovenië 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 
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Slowakije 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Finland 30% 
30% 

30% 35% 45% 51% 35% 45% 46% 

Zweden 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Verenigd 

Koninkrijk 59% 
82% 

84% 

55% 
70% 73% 

32% 50% 

49% 

EU 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Motivering 

De gegevens (emissiegrenswaarden) zijn ontleend aan het scenario met een beperking van de 

emissiekloof met 75 % uit de effectbeoordeling van de Commissie, dat volgens zowel de 

effectbeoordeling van de Commissie als de effectbeoordeling van het Europees Parlement de 

meest kosteneffectieve optie is.  

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – tabel b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Tabel (b): Emissiereductieverbintenissen voor ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5) en 

methaan (CH4). Verkochte hoeveelheid brandstof, basisjaar 2005. 

Lidstaat NH3-reductie vanaf 2005  PM2,5-reductie vanaf 2005  CH4-reductie vanaf 

2005 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

2029  

 Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

2029 

 Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

 Voor elk 

jaar 

vanaf 

2030 

België 2%  16% 20%  47%  26% 

Bulgarije 3%  10% 20%  64%  53% 

Tsjechië 7%  35% 17%  51%  31% 

Denemarken 24%  37% 33%  64%  24% 

Duitsland 5%  39% 26%  43%  39% 

Estland 1%  8% 15%  52%  23% 

Griekenland 7%  26% 35%  72%  40% 

Spanje 3%  29% 15%  61%  34% 



 

AD\1060576NL.doc 29/33 PE541.321v03-00 

 NL 

Frankrijk 4%  29% 27%  48%  25% 

Kroatië 1%  24% 18%  66%  31% 

Ierland 1%  7% 18%  35%  7% 

Italië 5%  26% 10%  45%  40% 

Cyprus 10%  18% 46%  72%  18% 

Letland 1%  1% 16%  45%  37% 

Litouwen 10%  10% 20%  54%  42% 

Luxemburg 1%  24% 15%  48%  27% 

Hongarije 10%  34% 13%  63%  55% 

Malta 4%  24% 25%  80%  32% 

Nederland 13%  25% 37%  38%  33% 

Oostenrijk 1%  19% 20%  55%  20% 

Polen 1%  26% 16%  40%  34% 

Portugal 7%  16% 15%  70%  29% 

Roemenië 13%  24% 28%  65%  26% 

Slovenië 1%  24% 25%  70%  28% 

Slowakije 15%  37% 36%  64%  41% 

Finland 20%  20% 30%  39%  15% 

Zweden 15%  17% 19%  30%  18% 

Verenigd 

Koninkrijk 8%  

21% 

30%  

47%  41% 

EU 28 6%  27% 22%  51%  33% 

Amendement 

Tabel (b): Emissiereductieverbintenissen voor ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5) en kwik 

(Hg). Verkochte hoeveelheid brandstof, basisjaar 2005. 

Lidstaat NH3-reductie vanaf 2005  PM2,5-reductie vanaf 2005  Hg-reductie t.o.v. 2005 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

2024 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2025 

tot 

2029 

Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

Voor 

elk 

jaar 

vanaf 

2020 

tot 

2024 

Voor 

elk jaar 

vanaf 

2025 tot 

2029 

Voor 

elk jaar 

vanaf 

2030 

Voor elk 

jaar vanaf 

2020 tot 

2029 

Voor elk 

jaar 

vanaf 

2030 

België 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

Bulgarije 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Tsjechië 7% 35% 35% 17% 47% 51%   
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Denemarken 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Duitsland 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Estland 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Griekenland 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Spanje 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Frankrijk 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Kroatië 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

Ierland 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Italië 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Cyprus 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Letland 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Litouwen 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Luxemburg 1% 25% 24% 15% 47% 48%   

Hongarije 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Malta 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Nederland 13% 24% 25% 37% 38% 38%   

Oostenrijk 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Polen 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Portugal 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Roemenië 13% 29% 24% 28% 61% 65%   

Slovenië 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Slowakije 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Finland 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Zweden 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Verenigd 

Koninkrijk 8% 22% 

21% 

30% 47% 

47%   

EU 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Motivering 

De gegevens (emissiegrenswaarden) zijn ontleend aan het scenario met een beperking van de 

emissiekloof met 75 % uit de effectbeoordeling van de Commissie, dat volgens zowel de 

effectbeoordeling van de Commissie als de effectbeoordeling van het Europees Parlement de 

meest kosteneffectieve optie is. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – Deel 1 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

MAATREGELEN DIE OPGENOMEN 

KUNNEN WORDEN IN HET 

NATIONALE PROGRAMMA VOOR DE 

BEHEERSING VAN 

LUCHTVERONTREINIGING 

MAATREGELEN DIE OPGENOMEN 

WORDEN IN HET NATIONALE 

PROGRAMMA VOOR DE 

BEHEERSING VAN 

LUCHTVERONTREINIGING 

Motivering 

Wanneer de landbouwsector geen bijdrage aan de emissiereducties zou leveren, zouden de 

overige sectoren van de economie, met inbegrip van de industrie en de elektriciteitssector, 

kostbaardere maatregelen moeten treffen om dezelfde milieudoelstellingen te verwezenlijken. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – afdeling A – punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten stellen een nationale 

gedragscode op voor goede 

landbouwpraktijken voor de reductie van 

ammoniakemissies op basis van de 

UNECE-gedragscode van 2001 voor goede 

landbouwpraktijken voor de reductie van 

ammoniakemissies3, waarin ten minste de 

volgende punten zijn opgenomen:  

De lidstaten stellen een nationale 

gedragscode op voor goede 

landbouwpraktijken voor de reductie van 

ammoniakemissies op basis van de 

UNECE-gedragscode van 2001 voor goede 

landbouwpraktijken voor de reductie van 

ammoniakemissies3. In de nationale 

gedragscode kunnen de volgende punten 

worden opgenomen:  

__________________ __________________ 

(3) Besluit ECE/EB.AIR/75, lid 28a  (3) Besluit ECE/EB.AIR/75, lid 28a  

Motivering 

Belangrijk is dat de lidstaten zelf de meest kostenefficiënte maatregelen kunnen vinden. Het 

amendement biedt hun meer flexibiliteit. 
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Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – afdeling A – punt 3 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten reduceren de 

ammoniakemissies uit anorganische 

meststoffen aan de hand van de volgende 

benaderingen: 

3. De lidstaten reduceren, voor zover 

nodig, uitgaande van de in bijlage II 

vermelde nationale verbintenissen, de 

ammoniakemissies uit anorganische 

meststoffen aan de hand van de volgende 

benaderingen: 

Motivering 

Belangrijk is dat de lidstaten zelf de meest kostenefficiënte maatregelen kunnen vinden. Het 

amendement biedt hun meer flexibiliteit. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage V – punt 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

netwerk van meetlocaties representatief is 

voor hun zoetwater-, natuurlijke en semi-

natuurlijke ecosystemen, evenals de 

bosecosystemen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

netwerk van meetlocaties representatief is 

voor hun zoetwater-, natuurlijke en semi-

natuurlijke ecosystemen. 

Motivering 

Bosecosystemen maken al deel uit van de natuurlijke en semi-natuurlijke ecosystemen. 
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