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Amendement 18
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Luchtverontreiniging veroorzaakt 
aanzienlijke kosten voor de economie en 
de industrie van de Unie, met inbegrip 
van jaarlijkse directe kosten ten belopen
van 15 miljard EUR aan verloren 
werkdagen, 4 miljard EUR voor 
gezondheidszorg, 3 miljard EUR aan 
verloren oogstopbrengsten en 1 miljard 
EUR schade aan gebouwen in de Unie.

Or. en

Amendement 19
Dario Tamburrano

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.

Or. en

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.
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Amendement 20
Cornelia Ernst

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 en ambitieuze 
doelstellingen inzake luchtkwaliteit te 
omvatten. De 
emissiereductieverbintenissen dienen 
verder te gaan dan het Protocol van 
Göteborg en erop te zijn gericht om de 
gezondheids- en milieudoelstellingen van 
het zesde en het zevende 
milieuactieprogramma van de Unie te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 21
Dario Tamburrano

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.

Or. en

Amendement 22
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen
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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 het in 
overeenstemming te brengen met de 
internationale verbintenissen van de Unie 
en de lidstaten en ervoor te zorgen dat 
deze worden nagekomen.

Or. en

Amendement 23
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De lidstaten dienen deze richtlijn 
zodanig uit te voeren dat op doeltreffende 
wijze wordt bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de door de 
richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
ondersteunde langetermijndoelstelling van 
de Unie voor de luchtkwaliteit en van de 
doelstellingen van de Unie op het gebied 
van de biodiversiteit en de bescherming 
van ecosystemen door een vermindering 
van de afzetting en het niveau van 
luchtverontreiniging als gevolg van 
verzuring, eutrofiëring en ozon tot onder de 
in het LRTAP-verdrag vastgestelde 
kritische belastingwaarden en niveaus.

(7) De lidstaten voeren deze richtlijn 
zodanig uit dat wordt beantwoord aan de 
door de richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
ondersteunde langetermijndoelstelling van 
de Unie voor de luchtkwaliteit en van de 
doelstellingen van de Unie op het gebied 
van de biodiversiteit en de bescherming 
van ecosystemen door een vermindering 
van de afzetting en het niveau van 
luchtverontreiniging als gevolg van 
verzuring, eutrofiëring en ozon tot onder de 
in het LRTAP-verdrag vastgestelde 
kritische belastingwaarden en niveaus.

Or. en
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Amendement 24
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De lidstaten dienen deze richtlijn 
zodanig uit te voeren dat op doeltreffende 
wijze wordt bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de door de 
richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
ondersteunde langetermijndoelstelling van 
de Unie voor de luchtkwaliteit en van de 
doelstellingen van de Unie op het gebied 
van de biodiversiteit en de bescherming 
van ecosystemen door een vermindering 
van de afzetting en het niveau van 
luchtverontreiniging als gevolg van 
verzuring, eutrofiëring en ozon tot onder de 
in het LRTAP-verdrag vastgestelde 
kritische belastingwaarden en niveaus.

(7) De lidstaten dienen deze richtlijn 
zodanig uit te voeren dat op doeltreffende 
wijze wordt bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de door de 
richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
ondersteunde langetermijndoelstelling van 
de Unie voor de luchtkwaliteit die is 
vastgesteld om aanzienlijke negatieve 
effecten op en gevaren voor de 
volksgezondheid en het milieu te 
voorkomen; en van de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van de biodiversiteit 
en de bescherming van ecosystemen door 
een vermindering van de afzetting en het 
niveau van luchtverontreiniging als gevolg 
van verzuring, eutrofiëring en ozon tot 
onder de in het LRTAP-verdrag 
vastgestelde kritische belastingwaarden en 
niveaus.

Or. en

Amendement 25
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De emissiekloof tussen het 
basisscenario en het maximaal technisch 
haalbare reductiescenario dient met 75 % 
te worden beperkt, aangezien de 
Commissie dit percentage in haar eigen 
effectbeoordeling heeft aangeduid als het 
economisch optimale ambitieniveau, 
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hetgeen tevens is bevestigd door een op 
verzoek van Commissie Milieubeheer van 
het Europees Parlement uitgevoerde 
aanvullende effectbeoordeling.

Or. en

Amendement 26
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

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.

Or. en

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 27
Dario Tamburrano

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 

(9) De lidstaten houden zich aan in deze 
richtlijn voor 2020, 2025 en 2030 
vastgestelde emissiereductieverbintenissen.
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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.

Or. en

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."

Amendement 28
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

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 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 
in deze richtlijn voor 2020, 2025 en 2030 
vastgestelde emissiereductieverbintenissen.
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hiervoor toe in de verslagen 
overeenkomstig deze richtlijn.

Or. en

Motivering

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Amendement 29
Cornelia Ernst

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.

Or. en
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Amendement 30
Bendt Bendtsen

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 en 2030 
vastgestelde emissiereductieverbintenissen.
Om aantoonbare vorderingen op weg naar 
de verbintenissen voor 2030 te waarborgen 
nemen de lidstaten, indien van toepassing,
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.

Or. en

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit het amendement dat ertoe strekt om voor 2020 de 
emissiereductieverbintenissen ten aanzien van ammoniak te schrappen. Zonder een 
verbintenis voor 2020 is het niet mogelijk om een lineair traject tussen de emissieniveaus voor 
2020 en 2030 uit te voeren. Bovendien zal een vermindering van de ammoniakemissies 
vermoedelijk geen lineair verloop kennen.

Amendement 31
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij het vaststellen van de 
emissiereductieverbintenissen worden 
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reeds door lidstaten geleverde 
inspanningen uit het verleden 
meegewogen.

Or. nl

Amendement 32
Dario Tamburrano

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 Raad.21

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 Raad.22 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 

Schrappen
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gebruik van deze flexibiliteit door een 
lidstaat, indien niet aan de in deze 
richtlijn 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).
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).

Or. en

Motivering

Het gevaar bestaat dat flexibiliteitsmaatregelen de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid alsmede de uitvoerbaarheid van de richtlijnen ondermijnen.

Amendement 33
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

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 

(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 
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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 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 Raad.22 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 
vastgestelde voorwaarden is voldaan.

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 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 Raad.22 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 
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).

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).

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel om de nationale emissiereductie voor 2025 een bindend 
karakter te geven.

Amendement 34
Bendt Bendtsen

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 Raad.21 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 Raad.22 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 

(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 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 
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
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lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 
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).

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).

Or. en

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 35
Marek Józef Gróbarczyk

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 

(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 
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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 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 Raad.22 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 
vastgestelde voorwaarden is voldaan.

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 
vastgestelde voorwaarden is voldaan.

__________________ __________________
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).

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).

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).

Or. en
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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 36
Dario Tamburrano

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 
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 vastgesteld.23

(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 
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).
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Or. en

Amendement 37
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

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 
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 vastgesteld.23

(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 
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).

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel om de nationale emissiereductie voor 2025 een bindend 
karakter te geven.

Amendement 38
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de atmosferische emissies van 
NH3 en PM2,5 uit de voornaamste bronnen 
te verminderen dienen de nationale 
programma's ter beperking van de 
luchtverontreiniging maatregelen te 
omvatten die van toepassing zijn op de 
landbouwsector. De lidstaten dient de 
mogelijkheid te worden geboden om 
andere maatregelen toe te passen dan die 
welke in deze richtlijn zijn vastgesteld, 
mits deze onder de gegeven nationale 
omstandigheden een gelijkwaardig niveau 
van milieubescherming bieden.

(13) Om de atmosferische emissies van 
NH3 en PM2,5 uit de voornaamste bronnen 
op kosteneffectieve wijze te verminderen 
dienen de nationale programma's ter 
beperking van de luchtverontreiniging 
maatregelen te omvatten die van toepassing 
zijn op de landbouwsector. De lidstaten 
dient de mogelijkheid te worden geboden 
om andere maatregelen toe te passen dan 
die welke in deze richtlijn zijn vastgesteld, 
mits deze onder de gegeven nationale 
omstandigheden een gelijkwaardig niveau 
van milieubescherming bieden.

Or. en

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 39
Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Deze richtlijn bepaalt dat de 
lidstaten de in bijlage II van deze richtlijn 
vastgestelde emissiereductieverbintenissen 
moeten nakomen. De lidstaten dienen 
echter flexibiliteit te betrachten met 
betrekking tot de meest kosteneffectieve 
wijze waarop zij deze verbintenissen 
nakomen. De in bijlage III van deze 
richtlijn voorgestelde maatregelen dienen 
derhalve als richtsnoer te worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 40
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De wijzigingen die moeten worden 
doorgevoerd in Richtlijn 2001/81/EG zijn 
van dien aard en van een dergelijke 
omvang dat de richtlijn dient te worden 
vervangen opdat de rechtszekerheid, de 
duidelijkheid, de transparantie en de 
wetgevingsvereenvoudiging worden 
versterkt. Om de continuïteit van de 
maatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit te waarborgen dienen de 
lidstaten zich aan de in Richtlijn 
2001/81/EG vastgestelde nationale 
emissieplafonds te houden totdat de nieuwe 
in deze richtlijn vastgestelde nationale 
emissiereductieverbintenissen van kracht 
worden in 2020.

(24) De wijzigingen die moeten worden 
doorgevoerd in Richtlijn 2001/81/EG zijn 
van dien aard en van een dergelijke 
omvang dat de richtlijn dient te worden 
vervangen opdat de rechtszekerheid, de 
duidelijkheid, de transparantie en de 
wetgevingsvereenvoudiging worden 
versterkt. Om de continuïteit van de 
maatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit te waarborgen dienen de 
lidstaten zich aan de in Richtlijn 
2001/81/EG vastgestelde nationale 
emissieplafonds te houden totdat de nieuwe 
in deze richtlijn vastgestelde nationale 
emissiereductieverbintenissen van kracht 
worden in 2020 en 2030.

Or. en
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Motivering

Na het schrappen van de verbintenissen inzake ammoniak voor 2020 worden de nieuwe 
nationale emissieverbintenissen inzake ammoniak van kracht in 2030, niet in 2020.

Amendement 41
Ivan Jakovčić

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.

Or. en

Amendement 42
Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1

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.

Or. en

Motivering

De werkingssfeer dient accuraat en in overeenstemming met andere artikelen, waaronder 
artikel 4, te zijn.
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Amendement 43
Cornelia Ernst

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),
methaan (CH4) en kwik (Hg)
overeenkomstig de nationale 
emissiereductieverbintenissen die gelden 
vanaf 2020, 2025 en 2030.

Or. en

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.

Amendement 44
Paul Rübig

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 

1. De lidstaten beperken hun jaarlijkse 
antropogene emissies van zwaveldioxide 
(SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige
organische stoffen met uitzondering van 
methaan (NMVOS), ammoniak (NH3) en
stofdeeltjes (PM2,5).
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nationale emissiereductieverbintenissen 
die gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 
vastgesteld in bijlage II.

Or. de

Motivering

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. Ook de bijlage dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Amendement 45
Michèle Rivasi

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), 
methaan (CH4) en kwik (Hg) 
overeenkomstig de nationale 
emissiereductieverbintenissen die gelden 
vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 
bijlage II.

Or. en

(Deze wijziging geldt voor de hele tekst en houdt in dat er waarden dienen te worden 
opgenomen in bijlage II die overeenstemmen met de basisprojectie voor het klimaatbeleid en 

een overbrugging van de emissiekloof met 75 %.)

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.
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Amendement 46
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

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), 
methaan (CH4) en kwik (Hg) 
overeenkomstig de nationale 
emissiereductieverbintenissen die gelden 
vanaf 2020, 2025 en 2030, zoals 
vastgesteld in bijlage II.

Or. en

Motivering

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Mercury is a global air 
pollutant which has severe impacts on human health, ecosystems and wildlife. The main 
source of mercury emissions to air at EU level is the burning of coal, but significant 
emissions also come from non ferrous metal industries, cement production and crematoria. 
This directive should set a cap of the total EU emissions of mercury into the air. This will 
contribute to implementation by the EU of the 2005 Mercury Strategy and the 2013 Minamata 
Convention on Mercury, under which the EU has committed to reduce overall emissions of 
mercury into the air.

Amendement 47
Bendt Bendtsen

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 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 
jaarlijkse antropogene emissies van 
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 
(NOx), vluchtige organische stoffen met 
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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.

uitzondering van methaan (NMVOS), 
ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 
overeenkomstig de nationale 
emissiereductieverbintenissen die gelden 
vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 
bijlage II.

Or. en

Motivering

Methaan is een belangrijk broeikasgas en daarom wordt de vermindering van de uitstoot van 
methaan reeds via het Europees klimaat- en energiebeleid afgedwongen. Het opnemen van 
specifieke verbintenissen ter vermindering van de uitstoot van methaan in de NEP-richtlijn 
leidt tot overbodige dubbele regelgeving.

Amendement 48
Marek Józef Gróbarczyk

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) en stofdeeltjes (PM2,5) 
overeenkomstig de nationale 
emissiereductieverbintenissen die gelden 
vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 
bijlage II.

Or. en

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.



PE546.883v01-00 26/87

NL

Amendement 49
Dario Tamburrano

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), 
kwik (Hg) en methaan (CH4) 
overeenkomstig de nationale 
emissiereductieverbintenissen die gelden 
vanaf 2020, 2025 en 2030, zoals 
vastgesteld in bijlage II.

Or. en

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.
Daarnaast dienen de nationale emissiereductieverbindingen ook voor 2025 bindend te zijn.

Amendement 50
Esther de Lange

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 

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 
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gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 
vastgesteld in bijlage II.

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 
vastgesteld in bijlage II. De beperking van 
de emissies van methaan (NMVOS) en 
methaan (CH4) moet worden bezien in het 
bredere kader van de reductie van 
emissies van broeikasgassen.

Or. nl

Amendement 51
Dario Tamburrano

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.

Or. en

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.
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Amendement 52
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Amendement 53
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 54
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel om de nationale emissiereductie voor 2025 een bindend 
karakter te geven.
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Amendement 55
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 
noodzakelijke maatregelen om hun 
antropogene emissies van SO2, NOx, 
NMVOS, NH3, PM2,5, methaan (CH4) en
kwik (Hg) in 2025 te beperken, zoals 
vastgesteld in bijlage II.

Or. en

Amendement 56
Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Onverminderd lid 1 streven de lidstaten
ernaar om alle noodzakelijke maatregelen
te treffen die geen buitensporige kosten 
met zich brengen om hun antropogene 
emissies van SO2, NOx, NMVOS, NH3 en
PM2,5 in 2025 te beperken, in 
overeenstemming met een lineaire 
reductietraject tussen hun emissieniveaus 
voor 2020 en de emissieniveaus bij 
naleving van de voor 2030 vastgestelde 
emissiereductieverbintenissen.

Or. en
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Motivering

Het controlepunt 2025 is niet flexibel genoeg dat de lidstaten verschillende trajecten 
bewandelen ter verwezenlijking van de plafonds in 2030. De lidstaten moeten de flexibiliteit 
krijgen om de meest geschikte route te kiezen om de kosten tot een minimum te beperken. De 
voorschriften dienen in overeenstemming te zijn met de rapportageverplichtingen uit hoofde 
van het Protocol van Göteborg, op grond waarvan de partijen emissies mogen doorgeven op 
basis van hetzij de verkochte brandstof hetzij de gebruikte brandstof.

Amendement 57
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 
noodzakelijke maatregelen die geen 
buitensporige kosten met zich brengen om 
hun antropogene emissies van SO2, NOx, 
NMVOS en PM2,5 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.

Or. en

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit het amendement dat ertoe strekt om voor 2020 de 
emissiereductieverbintenissen ten aanzien van ammoniak te schrappen.

Amendement 58
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel om de nationale emissiereductie voor 2025 een bindend 
karakter te geven.

Amendement 59
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
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national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Amendement 60
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

(Deze wijziging houdt verband met de wijziging van het voorgaande lid.)

Amendement 61
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 62
Dario Tamburrano

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 
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.

Or. en

Amendement 63
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 
of het brandstofverbruik, aan de hand van 
een lineaire reductietraject tussen hun 
emissieniveaus voor 2020 en de 
emissieniveaus bij naleving van de voor 
2030 vastgestelde 
emissiereductieverbintenissen.
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Or. de

Motivering

De bestaande Richtlijn 2001/81/EG en verdere toezichtsregels bieden een zekere flexibiliteit 
bij de berekening van de verkochte brandstof ("fuel used"). Deze flexibiliteit moet ook in de 
nieuwe richtlijn behouden blijven, aangezien het brandstofverbruik een relevantere maatstaf 
is voor het vaststellen van territoriale maatregelen door de lidstaten.

Amendement 64
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 en PM2,5 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.

Or. de

Motivering

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. Ook de bijlage dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

Amendement 65
Dario Tamburrano
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het gevaar bestaat dat flexibiliteitsmaatregelen de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid alsmede de uitvoerbaarheid van de richtlijnen ondermijnen.

Amendement 66
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 - inleidende formule

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 zeevaart 
compenseren met emissies van NOx, SO2

en PM2,5 uit andere bronnen gedurende 
hetzelfde jaar, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Ter nakoming van de in bijlage II 
vastgestelde nationale 
emissiereductieverbintenissen die met 
ingang van 2025 en 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 
zeevaart compenseren met emissies van 
NOx, SO2 en PM2,5 uit andere bronnen 
gedurende hetzelfde jaar, mits aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
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Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Amendement 67
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

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 zeevaart 
compenseren met emissies van NOx, SO2

en PM2,5 uit andere bronnen gedurende 
hetzelfde jaar, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Met het oog op de in bijlage II 
vastgestelde intermediaire emissieniveaus 
voor 2025 overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
en de nationale 
emissiereductieverbintenissen die met 
ingang van 2030 gelden voor NOx, SO2 en 
PM2,5, mogen de lidstaten in het kader van 
een EU-brede grotere flexibiliteit bij de 
Commissie een wijziging aanvragen van 
hun streefcijfer voor de emissiereductie 
van relevante schadelijke stoffen, mits de 
luchtvervuiling en de schadelijke 
gevolgen hiervan voor de volksgezondheid 
en het milieu in de hele Unie 
doeltreffender worden verminderd door 
middel van kostenefficiënte maatregelen 
in andere lidstaten. 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 deze compenserende maatregelen. De 
lidstaten mogen de vermindering van de 
emissies van NOx, SO2 en PM2,5 van de 
internationale zeevaart compenseren met 
emissies van NOx, SO2 en PM2,5 uit andere 
bronnen gedurende hetzelfde jaar, mits aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. de

Motivering

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen 
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Potenzialen zur Reduktion von Schadstoffen im Bereich der Seeschifffahrt. Für die anderen 
Mitgliedstaaten muss eine Ausgleichsregelung in Art.5 Abs. 1 geschaffen werden, ohne 
zugleich das EU Gesamtziel auszuhöhlen: Dabei wandern künftig zusätzlich eingesparte 
Emissionen von Mitgliedstaaten, die ihre NEC-Ziele übererfüllen, in einen gemeinsamen 
Topf. Mitgliedstaaten, die aufgrund von bestimmten Umständen Ziele nicht erreichen (zB 
nachweislich höhere Vermeidungskosten als angenommen; höhere Emissionen aufgrund 
verkehrsintensiver Lage bzw. freiem Warenverkehr; Forcierte Maßnahmen zur 
Reindustrialisierung etc.), können aus diesem Topf Gutschriften bei der Kommission 
beantragen. Methoden und Kriterien für diesen Mechanismus werden im Rahmen von 
delegierten Rechtsakten entwickelt, die Gutschriften werden ex post (also nach 2030) 
zugeteilt. In Kombination mit dem IIASA-Vorschlag können so auf EU-Ebene auch 
verschiedene Luftschadstoffe (über den Umrechnungsfaktor Feinstaub PM2,5) in Form von 
Emissionsgutschriften „getauscht“ werden.

Amendement 68
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen hun verbintenissen 
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:

Schrappen

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.

Or. de
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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 69
Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen hun verbintenissen 
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:

Schrappen

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.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt methaan uitgesloten van de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn om 
overlapping met wetgeving inzake klimaatverandering te voorkomen.
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Amendement 70
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen hun verbintenissen 
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:

Schrappen

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.

Or. en

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 71
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen aangepaste 
nationale emissie-inventarissen vaststellen 

3. De lidstaten kunnen aangepaste 
nationale emissie-inventarissen vaststellen 



AM\1048149NL.doc 41/87 PE546.883v01-00

NL

voor SO2, NOx, NH3, NMVOS en PM2,5 in 
overeenstemming met bijlage IV, wanneer 
de toepassing van verbeterde en 
overeenkomstig de stand van de 
wetenschappelijke kennis geactualiseerde 
methoden voor de emissie-inventarissen 
zou leiden tot niet-nakoming van hun 
nationale emissiereductieverbintenissen of 
hun intermediaire emissieniveaus.

voor SO2, NOx, NH3, NMVOS en PM2,5 in 
overeenstemming met bijlage IV, wanneer 
de toepassing van verbeterde en 
overeenkomstig de stand van de 
wetenschappelijke kennis geactualiseerde 
methoden voor de emissie-inventarissen 
zou leiden tot niet-nakoming van hun 
nationale emissiereductieverbintenissen of 
hun intermediaire emissieniveaus.

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.

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.

Or. de

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 72
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš



PE546.883v01-00 42/87

NL

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.

Or. en

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.

Amendement 73
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen een nationaal 
programma op voor de beperking van de 
luchtverontreiniging om te voldoen aan de 
door de richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
ondersteunde langetermijndoelstelling 
van de Unie voor de luchtkwaliteit en de 
doelstellingen van de Unie op het gebied 
van de biodiversiteit en de bescherming 
van ecosystemen voor 2030.
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Or. en

Motivering

De nationale programma's voor de beperking van de luchtverontreiniging dienen het 
voornaamste instrument te vormen ter verwezenlijking van de luchtkwaliteitsdoelstellingen 
van de EU die in het zevende milieuactieprogramma zijn vastgesteld, d.w.z. het bereiken van 
luchtkwaliteitsniveaus die geen significante negatieve effecten en risico's voor de menselijke 
gezondheid en het milieu tot gevolg hebben.

Amendement 74
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) rekening houden met de noodzaak de 
emissies van luchtverontreinigende stoffen 
te verminderen om de 
luchtkwaliteitsdoelstellingen op hun 
grondgebieden en in voorkomend geval in 
de naburige lidstaten te verwezenlijken;

b) ervoor zorgen dat er maatregelen 
worden getroffen om de emissies van 
luchtverontreinigende stoffen te 
verminderen om te voldoen aan de WHO-
normen op hun grondgebieden en in 
voorkomend geval in de naburige lidstaten;

Or. en

Motivering

De nationale programma's voor de beperking van de luchtverontreiniging dienen het 
voornaamste instrument te vormen ter verwezenlijking van de luchtkwaliteitsdoelstellingen 
van de EU die in het zevende milieuactieprogramma zijn vastgesteld, d.w.z. het bereiken van 
luchtkwaliteitsniveaus die geen significante negatieve effecten en risico's voor de menselijke 
gezondheid en het milieu tot gevolg hebben".

Amendement 75
Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang geven aan maatregelen ter 
vermindering van de emissies van zwarte 
koolstof wanneer zij maatregelen nemen 
om hun nationale reductieverbintenissen 
voor PM2,5 na te komen;

c) voorrang geven aan maatregelen ter 
vermindering van de emissies wanneer zij 
maatregelen nemen om hun nationale 
reductieverbintenissen voor PM2,5 na te 
komen;

Or. en

Motivering

Opneming van zwarte koolstof in de werkingssfeer van de richtlijn zou betekenen dat de 
bestaande verplichtingen uit hoofde van de internationale klimaatwetgeving worden 
onderschreden.

Amendement 76
Marek Józef Gróbarczyk

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.

Or. en

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.
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Amendement 77
José Blanco López

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 nemen 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.

Or. es

Amendement 78
Michèle Rivasi

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 nemen 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.

Or. en

Amendement 79
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
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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.

Or. en

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.

Amendement 80
Marek Józef Gróbarczyk

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.

Or. en

Amendement 81
Marek Józef Gróbarczyk

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 

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 
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luchtverontreiniging, binnen twaalf 
maanden geactualiseerd wanneer:

luchtverontreiniging, binnen vierentwintig 
maanden geactualiseerd wanneer:

Or. en

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 82
Dario Tamburrano

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:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 83
Dario Tamburrano

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 84
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten raadplegen, overeenkomstig 
de toepasselijke wetgeving van de Unie, 
het publiek en de bevoegde autoriteiten, 
voor wie de uitvoering van de nationale 
programma's ter beperking van de 
luchtverontreiniging gevolgen kan hebben 
vanwege hun specifieke 
verantwoordelijkheden op milieugebied die 
verband houden met luchtverontreiniging, 
kwaliteit en management op alle niveaus, 
over hun ontwerp voor een nationaal 
programma ter beperking van de 
luchtverontreiniging en over eventuele 
belangrijke wijzigingen voordat ze hier 
een definitieve vorm aan geven. In 
voorkomend geval worden 
grensoverschrijdende raadplegingen 
georganiseerd overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

5. De lidstaten raadplegen, overeenkomstig 
de toepasselijke wetgeving van de Unie, 
leden van het publiek en de bevoegde 
autoriteiten, voor wie de uitvoering van de 
nationale programma's ter beperking van 
de luchtverontreiniging gevolgen kan 
hebben vanwege hun specifieke 
verantwoordelijkheden op milieugebied die 
verband houden met luchtverontreiniging, 
kwaliteit en management op alle niveaus, 
over hun ontwerp voor een nationaal 
programma ter beperking van de 
luchtverontreiniging en over eventuele 
wijzigingen voordat ze hier een definitieve 
vorm aan geven. Er worden 
grensoverschrijdende raadplegingen 
georganiseerd overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

Or. en

Amendement 85
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
leden van het publiek toegang hebben tot 
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gerechtelijke procedures voor het 
bestrijden van de materiële en formele 
rechtmatigheid van het handelen of het 
nalaten door privépersonen en 
overheidsinstanties in strijd met de 
bepalingen van deze richtlijn. Deze 
procedures voorzien in adequate en 
doeltreffende rechtsmiddelen, met 
inbegrip van dwangmaatregelen tot 
rechtsherstel, indien van toepassing, 
moeten eerlijk, billijk en snel zijn en 
mogen niet buitensporig kostbaar zijn.

Or. en

Motivering

Om de uitvoerbaarheid van de NEP-richtlijn te verbeteren en de inspraak van het publiek te 
waarborgen moet voor burgers en ngo's uitdrukkelijk het recht van toegang tot de rechter 
worden toegevoegd.

Amendement 86
José Blanco López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie faciliteert de opstelling 
en uitvoering van de programma's door in 
voorkomend geval goede praktijken uit te 
wisselen.

6. De Commissie faciliteert de opstelling 
en uitvoering van de programma's door 
goede praktijken uit te wisselen.

Or. es

Amendement 87
Dario Tamburrano, Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2



PE546.883v01-00 50/87

NL

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 
vereisten.

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 
vereisten.

Or. en

Amendement 88
Dario Tamburrano

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.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 89
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 90
Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

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
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Or. en

Motivering

Hiermee wordt methaan uitgesloten van de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn om 
overlapping met wetgeving inzake klimaatverandering te voorkomen.

Amendement 91
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten die ervoor kiezen gebruik 
te maken van de in artikel 5, lid 3, 
bedoelde flexibiliteit nemen in het 
informatief inventarisrapport voor het 
desbetreffende jaar de in deel 4 van 
bijlage IV beschreven informatie op aan 
de hand waarvan de Commissie kan 
beoordelen of is voldaan aan de vereisten 
van de desbetreffende bepaling.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 92
Dario Tamburrano

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 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nadelige effecten van de 
luchtverontreiniging op ecosystemen 
worden gemonitord overeenkomstig de 
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overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage V.

voorschriften van bijlage V.

Or. en

Amendement 93
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stemmen in voorkomend 
geval de monitoring van de effecten van de 
luchtverontreiniging af op andere 
monitoringsprogramma's die zijn 
vastgesteld uit hoofde van de wetgeving 
van de Unie, waaronder Richtlijn 
2008/50/EG en Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad.

2. De lidstaten stemmen de monitoring van 
de effecten van de luchtverontreiniging af 
op andere monitoringsprogramma's die zijn 
vastgesteld uit hoofde van de wetgeving 
van de Unie, waaronder Richtlijn 
2008/50/EG en Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad.

__________________ __________________
30 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

30 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 94
Marek Józef Gróbarczyk

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 

De lidstaten leggen hun nationaal 
programma ter beperking van de 
luchtverontreiniging [binnen drie maanden 
na de in artikel 17 genoemde datum, in te 
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vullen door het Bureau voor publicaties] en 
de latere bijwerkingen daarvan om de twee 
jaar aan de Commissie voor.

vullen door het Bureau voor publicaties] en 
de latere bijwerkingen daarvan om de vier 
jaar aan de Commissie voor.

Or. en

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 95
<Members>José Blanco López</Members>

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een nationaal programma ter 
beperking van de luchtverontreiniging 
overeenkomstig artikel 6, lid 4, is 
geactualiseerd, stelt de betrokken lidstaat 
de Commissie daarvan binnen twee 
maanden op de hoogte.

Wanneer een nationaal programma ter 
beperking van de luchtverontreiniging 
overeenkomstig artikel 6, lid 4, is 
geactualiseerd, stelt de betrokken lidstaat 
de Commissie daarvan binnen een maand 
op de hoogte.

Or. es

Amendement 96
Bendt Bendtsen

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

__________________
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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. 13).

Or. en

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 97
Marek Józef Gróbarczyk

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 



PE546.883v01-00 56/87

NL

Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 
van 18.6.2013, blz. 13).

Or. en

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 98
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

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

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel om de nationale emissiereductie voor 2025 een bindend 
karakter te geven.

Amendement 99
Dario Tamburrano

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.

De Commissie doet in elk geval op de 
bovengenoemde wijze verslag voor het jaar 
2025, en neemt daarin ook informatie op 
over het nakomen van de nationale 
emissiereductieverbintenissen zoals 
bedoeld in artikel 4, lid 1, 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.

Or. en

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 100
Marek Józef Gróbarczyk

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 omvatten 
een evaluatie van de milieu- en 
sociaaleconomische effecten van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om garanties te bieden voor een grondig onderzoek van de milieu- en 
sociaaleconomische effecten van deze richtlijn.
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Amendement 101
Henna Virkkunen

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 omvatten 
een evaluatie van de milieu- en 
sociaaleconomische effecten van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

De evaluatie van de milieu- en sociaaleconomische effecten dient verplicht te worden gesteld.

Amendement 102
<Members>José Blanco López</Members>

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.

Or. es

Amendement 103
Dario Tamburrano

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 

2. De in lid 1 bedoelde verslagen omvatten 
een evaluatie van de milieu- en 
sociaaleconomische effecten van deze 
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richtlijn. richtlijn.

Or. en

Amendement 104
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis

Evaluatie

De Commissie herziet de in deze richtlijn 
vastgestelde nationale emissieplafonds in 
samenhang met de grenswaarden van de 
richtlijn voor middelgrote 
verbrandingsinstallaties (EU/2015XXX) 
tegelijkertijd met de klimaat- en -
energiedoelstellingen voor 2030.

Or. en

Amendement 105
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de gevolgen voor het milieu en de 
gezondheid onder verwijzing naar 
kernindicatoren, waaronder de jaarlijkse 
aantallen voortijdige sterfgevallen, 
ziekenhuisopnames, verloren werkdagen, 
verloren oogstopbrengsten, schade aan 
gebouwen en ecosystemen alsmede, waar 
mogelijk, de daarmee gemoeide kosten.

Or. en
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Motivering

Het publiek dient te worden voorgelicht over de gevolgen voor het milieu en de gezondheid 
onder verwijzing naar kernindicatoren en gevoelige indicatoren.

Amendement 106
<Members>Paul Rübig</Members>

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, leden 1 en 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.

Or. de

Motivering

Technische aanvulling voor de uitvoering van het amendement op artikel 5, leden 1 en 2, met 
betrekking tot de daar voorgestelde flexibiliteitsmechanismen.

Amendement 107
Marek Józef Gróbarczyk

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.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk om te garanderen dat de lidstaten genoeg tijd hebben om de richtlijn in hun 
nationaal recht om te zetten.

Amendement 108
Paul Rübig

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

Or. de

Motivering

Die Ex-post-Festlegung einer Weitergeltung der NEC-Ziele 2010 für die laufende Periode bis 
2019 widerspricht dem Ziel einer Rechts- und Planungssicherheit und damit der attraktiven 
Gestaltung desWirtschaftsstandortes Europa. Einige Ziele sind überdies nicht realitätsnah 
und wurden voreilig eingegangen. Die Gefahr von teuren aber in der Sache ineffektiven 
EuGH-Verfahren sollte von vornherein gebannt werden, indem dieser Unterabsatz a) 
gestrichen wird. Die Weitergeltung der Emissionsinventare und Mitgliedstaatenberichte bis 
zum Ende der Umsetzungsfristdieser RL ist hingegen legistisch gerechtfertigt.

Amendement 109
Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – regel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Totale nationale emissies per 
broncategorie

Schrappen

- CH4

Jaarlijks, vanaf 2005 tot aan 
rapportagejaar minus 2 (X-2)

15/02****
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Or. en

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 110
Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C – regel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geprojecteerde emissies per 
geaggregeerde broncategorie

Schrappen

- CH4

15/03

Or. en

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 111
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel a

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030
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2020 
tot 

2029

2020 
tot 

2029

2020 
tot 

2029
België 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarije 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Tsjechië 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Denemarken 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Duitsland 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estland 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Griekenland 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 %
Luxemburg 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 %
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Amendement

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 
2025 
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 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarije 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Tsjechië 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Denemarken 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Duitsland 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estland 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Griekenland 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Spanje 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Frankrijk 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Kroatië 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Ierland 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italië 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Cyprus 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Letland 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Litouwen 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxemburg 34 % 46 % 48 % 43 % 76 % 82 % 29 % 58 % 59 %
Hongarije 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Nederland 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Oostenrijk 26 % 53 % 57 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Polen 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Roemenië 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovenië 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slowakije 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finland 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Zweden 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Verenigd 
Koninkrijk 59 % 83 % 85 % 55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

EU-28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Motivering

De nationale emissiereductieverbindingen dienen ook voor 2025 bindend te zijn. De in de 
tabel opgenomen gegevens over de verbintenissen voor zowel 2025 als 2030 zijn ontleend aan 
"Air quality: Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality 
policy and climate and energy policy', "een effectbeoordeling die is uitgevoerd door de 
onderzoeksdienst van het Europees Parlement.
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Amendement 112
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel a

Door de Commissie voorgestelde tekst

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 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 
2020 
tot 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 
2020 
tot 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

België 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarije 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Tsjechië 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Denemarken 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Duitsland 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estland 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Griekenland 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 %
Luxemburg 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 %
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Amendement

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 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarije 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Tsjechië 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Denemarken 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Duitsland 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estland 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Griekenland 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Spanje 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Frankrijk 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Kroatië 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Ierland 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italië 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Cyprus 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Letland 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Litouwen 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxemburg 34 % 46 % 48 % 43 % 76 % 82 % 29 % 58 % 59 %
Hongarije 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Nederland 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Oostenrijk 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Polen 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Roemenië 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovenië 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slowakije 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finland 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Zweden 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Verenigd 
Koninkrijk 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

EU-28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Motivering

Bij een scenario voor een klimaat- en energiebeleid dat overeenstemt met de door de 
Europese Raad vastgestelde doelstellingen (in de door het EP goedgekeurde resolutie werden 
ambitieuzere maatregelen aanbevolen) hanteert het economisch optimale 
luchtkwaliteitsbeleid een gezondheidsdoelstelling die 7 % strenger is dan het voorstel van de 
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Commissie en die kan worden verwezenlijkt tegen 66 % lagere kosten voor het beperken van 
de luchtverontreiniging. In 2030 zou dit leiden tot een aanvullende besparing van 140 000 
levensjaren per jaar, wat overeenkomt met een in geld uitgedrukt voordeel per jaar van 8,4 
tot 50,8 miljard EUR (effectbeoordeling van het EP door IIASA 2014).

Amendement 113
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel a

Door de Commissie voorgestelde tekst

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 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 
2020 
tot 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 
2020 
tot 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

België 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarije 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Tsjechië 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Denemarken 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Duitsland 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estland 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Griekenland 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 %
Luxemburg 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 59 % 84 % 55 % 73 % 32 % 49 %
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Koninkrijk
EU-28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %

Amendement

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 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarije 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
Tsjechië 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Denemarken 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Duitsland 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estland 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Griekenland 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Spanje 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Frankrijk 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Kroatië 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Ierland 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italië 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Cyprus 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Letland 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Litouwen 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxemburg 34 % 46 % 48 % 43 % 76 % 82 % 29 % 58 % 59 %
Hongarije 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Nederland 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Oostenrijk 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Polen 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Roemenië 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovenië 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slowakije 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finland 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Zweden 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Verenigd 
Koninkrijk 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

EU-28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Amendement 114
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen
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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 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 
2020 
tot 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

Voor 
elk 
jaar 

vanaf 
2020 
tot 

2029

Voor elk 
jaar 

vanaf 
2030

België 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarije 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
Tsjechië 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Denemarken 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Duitsland 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estland 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Griekenland 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 %
Luxemburg 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 %
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Amendement

Tabel (a): Emissiereductieverbintenissen voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige 
organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS). Verkochte hoeveelheid brandstof, basisjaar 2005.

Op basis van het scenario met een beperking van de emissiekloof met 75 %.

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 % 62 % 21 % 44 % 44 %
Bulgarije 78 % 91 % 94 % 41 % 62 % 67 % 21 % 61 % 63 %
Tsjechië 45 % 68 % 72 % 35 % 61 % 67 % 18 % 55 % 56 %
Denemarken 35 % 56 % 58 % 56 % 65 % 70 % 35 % 59 % 59 %
Duitsland 21 % 46 % 53 % 39 % 63 % 69 % 13 % 42 % 43 %
Estland 32 % 70 % 71 % 18 % 55 % 61 % 10 % 31 % 37 %
Griekenland 74 % 90 % 92 % 31 % 68 % 73 % 54 % 68 % 69 %
Spanje 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 77 % 22 % 48 % 48 %
Frankrijk 55 % 77 % 78 % 50 % 66 % 71 % 43 % 49 % 50 %
Kroatië 55 % 86 % 87 % 31 % 64 % 68 % 34 % 52 % 55 %
Ierland 65 % 81 % 84 % 49 % 64 % 77 % 25 % 33 % 33 %
Italië 35 % 76 % 76 % 40 % 66 % 70 % 35 % 54 % 55 %
Cyprus 83 % 97 % 97 % 44 % 68 % 71 % 45 % 53 % 54 %
Letland 8 % 47 % 47 % 32 % 39 % 47 % 27 % 57 % 56 %
Litouwen 55 % 74 % 72 % 48 % 54 % 58 % 32 % 59 % 60 %
Luxemburg 34 % 44 % 44 % 43 % 73 % 79 % 29 % 58 % 59 %
Hongarije 46 % 86 % 88 % 34 % 66 % 70 % 30 % 57 % 58 %
Malta 77 % 98 % 98 % 42 % 86 % 89 % 23 % 32 % 31 %
Nederland 28 % 57 % 59 % 45 % 65 % 68 % 8 % 34 % 35 %
Oostenrijk 26 % 52 % 54 % 37 % 69 % 74 % 21 % 47 % 48 %
Polen 59 % 74 % 78 % 30 % 50 % 58 % 25 % 53 % 54 %
Portugal 63 % 79 % 79 % 36 % 72 % 76 % 18 % 48 % 48 %
Roemenië 77 % 92 % 93 % 45 % 64 % 68 % 25 % 63 % 64 %
Slovenië 63 % 88 % 89 % 39 % 66 % 72 % 23 % 62 % 63 %
Slowakije 57 % 78 % 79 % 36 % 55 % 59 % 18 % 41 % 41 %
Finland 30 % 30 % 30 % 35 % 45 % 51 % 35 % 45 % 47 %
Zweden 22 % 22 % 16 % 36 % 62 % 65 % 25 % 35 % 38 %
Verenigd 
Koninkrijk 59 % 82 %

85 %
55 %

70 % 74 %
32 % 50 %

50 %

EU-28 59 % 79 % 81 % 42 % 64 % 70 % 28 % 50 % 51 %

Or. en

Motivering

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



AM\1048149NL.doc 71/87 PE546.883v01-00

NL

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 115
Dario Tamburrano

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 t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 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 %
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 %
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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), kwik 
(Hg) en methaan (CH4). Verkochte hoeveelheid brandstof, basisjaar 2005.

Lidstaat NH3-reductie t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 2005

Voor 
elk 
jaar 
vanaf 
2020 
tot 
2029

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 
2030

België 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgarije 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
Tsjechië 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %
Denemarken 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Duitsland 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Estland 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Griekenland 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
Spanje 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
Frankrijk 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Kroatië 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Ierland 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Italië 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Cyprus 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Letland 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Litouwen 10 % 10 % 10 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Luxemburg 1 % 25 % 25 % 15 % 48 % 50 % 27 %
Hongarije 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %

Nederland 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %
Oostenrijk 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %
Polen 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %
Roemenië 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Slovenië 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Slowakije 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Finland 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Zweden 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Verenigd 
Koninkrijk 8 % 22 % 22 % 30 % 48 %

50 % 41 %

EU-28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en
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Motivering

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required 
by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to 
which Member States and the Union are parties. Table (b) should therefore be expanded with 
three columns containing national percentage reduction requirements for mercury for each 
Member State. The data provided in the table, both for the 2025 and 2030 commitments, has 
been taken from "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU 
air quality policy and climate and energy policy" carried out by the European Parliamentary 
Research Service.

Amendement 116
Cornelia Ernst

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 t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 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 %
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 %
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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 %
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Amendement

Tabel (b): Emissiereductieverbintenissen voor ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5), methaan (CH4) en kwik (Hg). Verkochte hoeveelheid 
brandstof, basisjaar 2005.

Lidstaat NH3-reductie t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 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 

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 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %

Bulgarije 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %

Tsjechië 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %

Denemarken 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %

Duitsland 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %

Estland 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Griekenland 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %

Spanje 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %

Frankrijk 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %

Kroatië 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
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Ierland 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %

Italië 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %

Cyprus 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %

Letland 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %

Litouwen 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %

Luxemburg 1 % 25 % 25 % 15 % 48 % 50 % 27 %

Hongarije 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %

Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %

Nederland 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %

Oostenrijk 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %

Polen 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %

Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %

Roemenië 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %

Slovenië 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %

Slowakije 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %

Finland 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %

Zweden 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %

Verenigd 

Koninkrijk 8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 %

41 %

EU-28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %
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Or. en

Amendement 117
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

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 t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 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 %
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 %
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Verenigd 
Koninkrijk 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

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

Amendement

Tabel (b): Emissiereductieverbintenissen voor ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5), methaan 
(CH4) en kwik (Hg). Verkochte hoeveelheid brandstof, basisjaar 2005. Op basis van het 
scenario met een beperking van de emissiekloof met 75 %.

Lidstaat NH3-reductie t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 2005
Voor 
elk jaar 
vanaf 
2020 tot 
2029

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 
2025 tot 
2029

Voor elk 
jaar vanaf 
2030

België 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 % 26 %
Bulgarije 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 % 53 %
Tsjechië 7 % 35 % 36 % 17 % 47 % 49 % 31 %

Denemarken 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 % 24 %
Duitsland 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 % 39 %
Estland 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 % 23 %
Griekenland 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 % 40 %
Spanje 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 % 34 %
Frankrijk 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 % 25 %
Kroatië 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 % 31 %
Ierland 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 % 7 %
Italië 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 % 40 %
Cyprus 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 % 18 %
Letland 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 % 37 %
Litouwen 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 % 42 %

Luxemburg 1 % 25 % 25 % 15 % 47 % 48 % 27 %
Hongarije 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 % 55 %
Malta 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 % 32 %
Nederland 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 % 33 %
Oostenrijk 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 % 20 %
Polen 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 % 29 %
Roemenië 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 % 26 %
Slovenië 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 % 28 %
Slowakije 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 % 41 %
Finland 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 % 15 %
Zweden 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 % 18 %
Verenigd 
Koninkrijk 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 % 41 %

EU-28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 % 33 %

Or. en
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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 118
Michèle Rivasi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Lidstaat NH3-reductie t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 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 %
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 %
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Zweden 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Verenigd 
Koninkrijk 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

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

Amendement

Lidstaat NH3-reductie t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-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 
2030

België 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgarije 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
Tsjechië 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %
Denemarken 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Duitsland 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Estland 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %
Griekenland 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
Spanje 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %

Frankrijk 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Kroatië 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Ierland 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Italië 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Cyprus 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Letland 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Litouwen 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Luxemburg 1 % 25 % 25 % 15 % 48 % 50 % 27 %
Hongarije 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Nederland 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %
Oostenrijk 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %

Polen 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %
Roemenië 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Slovenië 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Slowakije 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Finland 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Zweden 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Verenigd 
Koninkrijk 8 %

22 % 22 %
30 % 48 %

50 % 41 %

EU-28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en
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Motivering

Bij een scenario voor een klimaat- en energiebeleid dat overeenstemt met de door de 
Europese Raad vastgestelde doelstellingen (in de door het EP goedgekeurde resolutie werden 
ambitieuzere maatregelen aanbevolen) hanteert het economisch optimale 
luchtkwaliteitsbeleid een gezondheidsdoelstelling die 7 % strenger is dan het voorstel van de 
Commissie en die kan worden verwezenlijkt tegen 66 % lagere kosten voor het beperken van
de luchtverontreiniging. In 2030 zou dit leiden tot een aanvullende besparing van 140 000 
levensjaren per jaar, wat overeenkomt met een in geld uitgedrukt voordeel per jaar van 8,4 
tot 50,8 miljard EUR (effectbeoordeling van het EP door IIASA 2014).

Amendement 119
Marek Józef Gróbarczyk

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 t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 CH4-reductie t.o.v. 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 %
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 %
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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 
methaan (CH4). Verkochte hoeveelheid brandstof, basisjaar 2005.

Lidstaat NH3-reductie t.o.v. 2005 PM2,5-reductie t.o.v. 2005 Schrappen
Voor 
elk jaar 
vanaf 
2020 tot 
2029

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 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 %

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

Tsjechië 7 % 35 % 36 % 17 % 47 % 49 %

Denemarken 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 %

Duitsland 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 %

Estland 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 %

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

Spanje 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 %

Frankrijk 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 %

Kroatië 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 %

Ierland 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 %
Italië 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 %

Cyprus 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 %

Letland 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 %

Litouwen 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 %

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

Hongarije 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 %

Malta 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 %

Nederland 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 %

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

Polen 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 %

Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 %

Roemenië 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 %

Slovenië 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 %

Slowakije 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 %
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Finland 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 %

Zweden 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 %

Verenigd 
Koninkrijk 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 %

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

Or. en

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 120
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel b – kolom 2 – subkolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk jaar vanaf 2020 tot 2029 Schrappen

2 %

3 %

7 %

24 %

5 %

1 %

7 %

3 %

4 %

1 %

1 %

5 %

10 %

1 %

10 %
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1 %

10 %

4 %

13 %

1 %

1 %

7 %

13 %

1 %

15 %

20 %

15 %

8 %

Or. en

Motivering

The very diverse ammonia reduction commitments proposed by the Commission are not 
recognising the environmental effectiveness of member states measured as emission per 
produced unit. Neglecting this factor may lead to displacement of production to member 
states with higher emissions per kg of product, thereby counteracting the overall purpose of 
reducing trans-boundary air pollution. EU-efforts to reduce ammonia emissions must focus 
on cost-effective measures at the EU-level. In some cases, controlling ammonia emissions can 
actually be of financial benefit to farmers, as it reduces the need for purchasing fertilizer.

Amendement 121
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel b – kolom 4 – subkolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elk jaar vanaf 2030 Schrappen

26 %

53 %

31 %
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24 %

39 %

23 %

40 %

34 %

25 %

31 %

7 %

40 %

18 %

37 %

42 %

27 %

55 %

32 %

33 %

20 %

34 %

29 %

26 %

28 %

41 %

15 %

18 %

41 %

33 %

Or. en

Motivering

Methaan is een belangrijk broeikasgas en daarom wordt de vermindering van de uitstoot van 
methaan reeds via het Europees klimaat- en energiebeleid afgedwongen. Het opnemen van 
specifieke streefcijfers ter vermindering van de uitstoot van methaan in de NEP-richtlijn leidt 
tot overbodige dubbele regelgeving.
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Amendement 122
Michèle Rivasi

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

Or. en

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 123
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – Deel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen die opgenomen dienen te 
worden in het nationale programma voor 
de beheersing van luchtverontreiniging.

Maatregelen die opgenomen worden in het 
nationale programma voor de beheersing 
van luchtverontreiniging.

Or. en

Amendement 124
Dario Tamburrano

Voorstel voor een richtlijn
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Bijlage III – Deel 1 – deel A – punt 3

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 de 
ammoniakemissies uit anorganische 
meststoffen aan de hand van de volgende 
benaderingen:

a) het gebruik van meststoffen met 
ammoniumcarbonaat wordt verboden;

a) meststoffen op basis van ureum worden 
verboden;

b) meststoffen op basis van ureum worden 
in de mate van het mogelijke vervangen 
door meststoffen op basis van 
ammoniumnitraat;

c) daar waar meststoffen op basis van 
ureum nog steeds worden gebruikt, 
worden methoden toegepast waarvan is 
aangetoond dat zij ten minste 30 % meer 
ammoniakemissiereducties opleveren dan 
bij toepassing van de in de Ammonia 
Guidance Document vermelde 
referentiemethode;

d) anorganische meststoffen worden 
verspreid overeenkomstig de te verwachten 
stikstof- en fosforbehoefte van de 
gewassen of het grasland, waarbij tevens 
rekening wordt gehouden met het 
bestaande nutriëntengehalte in de bodem 
en de nutriënten uit andere meststoffen.

d) anorganische meststoffen worden 
verspreid overeenkomstig de te verwachten 
stikstof- en fosforbehoefte van de 
gewassen of het grasland, waarbij tevens 
rekening wordt gehouden met het 
bestaande nutriëntengehalte in de bodem 
en de nutriënten uit andere meststoffen.

Or. en


