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Amendamentul 18
Michèle Rivasi
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Poluarea atmosferică determină 
costuri semnificative pentru economia și 
industria Uniunii, care includ costuri 
anuale directe de 15 miliarde EUR 
cauzate de zilele lucrătoare pierdute, 4 
miliarde EUR costuri aferente îngrijirii 
medicale, 3 miliarde EUR cauzate de 
pierderi în producția agricolă și 
1 miliard EUR ca urmare a afectării 
clădirilor din Uniune.

Or. en

Amendamentul 19
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre și Uniunea s-au 
angajat să își reducă emisiile de mercur 
ca parte din punerea în aplicare a 
Convenției de la Minamata privind 
mercurul.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în 
conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata 
privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți.
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Amendamentul 20
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 
naționale de emisie stabilit de 
Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 
pentru a se alinia la angajamentele
internaționale ale Uniunii și ale statelor 
membre.

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 
naționale de emisie stabilit de 
Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 
pentru a se introduce limite ambițioase în 
materie de poluare a aerului. 
Angajamentele privind reducerea emisiilor 
ar trebuie să meargă dincolo de 
Protocolul de la Göteborg și să vizeze 
realizarea obiectivelor privind sănătatea și 
mediul conținute în cel de-al 6-lea și al 7-
lea Program de acțiune pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 21
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 
naționale de emisie stabilit de 
Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 
pentru a se alinia la angajamentele 
internaționale ale Uniunii și ale statelor 
membre.

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 
naționale de emisie stabilit de 
Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 
pentru a se asigura conformitatea cu
angajamentele internaționale ale Uniunii și 
ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 22
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 
naționale de emisie stabilit de 
Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 
pentru a se alinia la angajamentele 
internaționale ale Uniunii și ale statelor 
membre.

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 
naționale de emisie stabilit de 
Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 
pentru a se alinia la angajamentele 
internaționale ale Uniunii și ale statelor 
membre și a se asigura conformitatea cu 
acestea.

Or. en

Amendamentul 23
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre ar trebui să pună în 
aplicare prezenta directivă astfel încât 
aceasta să contribuie în mod eficient la 
îndeplinirea obiectivului pe termen lung al 
Uniunii cu privire la calitatea aerului, astfel 
cum este susținut de orientările 
Organizației Mondiale a Sănătății, precum 
și a obiectivelor Uniunii în materie de 
biodiversitate și de protecție a 
ecosistemelor, prin reducerea nivelurilor și 
a depunerii de poluanți atmosferici cu efect 
de acidifiere și de eutrofizare și a nivelului 
de ozon sub cantitățile și nivelurile critice, 
astfel cum prevede Convenția LRTAP.

(7) Statele membre pun în aplicare 
prezenta directivă astfel încât aceasta să 
asigure conformitatea cu obiectivul pe 
termen lung al Uniunii cu privire la 
calitatea aerului, astfel cum este susținut de 
orientările Organizației Mondiale a 
Sănătății, precum și a obiectivelor Uniunii 
în materie de biodiversitate și de protecție a 
ecosistemelor, prin reducerea nivelurilor și 
a depunerii de poluanți atmosferici cu efect 
de acidifiere și de eutrofizare și a nivelului 
de ozon sub cantitățile și nivelurile critice, 
astfel cum prevede Convenția LRTAP.

Or. en

Amendamentul 24
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre ar trebui să pună în 
aplicare prezenta directivă astfel încât 
aceasta să contribuie în mod eficient la 
îndeplinirea obiectivului pe termen lung al 
Uniunii cu privire la calitatea aerului, astfel 
cum este susținut de orientările 
Organizației Mondiale a Sănătății, precum 
și a obiectivelor Uniunii în materie de 
biodiversitate și de protecție a 
ecosistemelor, prin reducerea nivelurilor și 
a depunerii de poluanți atmosferici cu efect 
de acidifiere și de eutrofizare și a nivelului 
de ozon sub cantitățile și nivelurile critice, 
astfel cum prevede Convenția LRTAP.

(7) Statele membre ar trebui să pună în 
aplicare prezenta directivă astfel încât 
aceasta să contribuie în mod eficient la 
îndeplinirea obiectivului pe termen lung al 
Uniunii cu privire la calitatea aerului 
stabilit, care să nu conducă la efecte 
negative semnificative și la riscuri asupra 
sănătății umane și asupra mediului, și 
astfel cum este susținut de orientările 
Organizației Mondiale a Sănătății, precum 
și a obiectivelor Uniunii în materie de 
biodiversitate și de protecție a 
ecosistemelor, prin reducerea nivelurilor și 
a depunerii de poluanți atmosferici cu efect 
de acidifiere și de eutrofizare și a nivelului 
de ozon sub cantitățile și nivelurile critice, 
astfel cum prevede Convenția LRTAP.

Or. en

Amendamentul 25
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Decalajul dintre scenariul de 
referință și reducerea maximă fezabilă 
din punct de vedere tehnic ar trebui să fie 
redus cu 75 %, această valoare fiind 
identificată în evaluarea de impact a 
Comisiei drept nivelul optim de ambiție 
din punct de vedere economic, fapt 
confirmat de evaluarea de impact 
suplimentară efectuată la cererea 
Comisiei pentru mediu a Parlamentului 
European.

Or. en
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Amendamentul 26
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prezenta directivă ar trebui să 
contribuie la reducerea emisiilor de 
mercur din Uniune în conformitate cu 
Strategia comunitară privind mercurul 
din 2005 și Convenția de la Minamata 
privind mercurul la care statele membre și 
Uniunea sunt părți.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în 
conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata 
privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți.

Amendamentul 27
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să respecte
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 
și 2030. Pentru a asigura progrese 
demonstrabile în vederea îndeplinirii 
angajamentelor pentru 2030, statele 
membre ar trebui să atingă nivelurile 
intermediare de emisii în 2025, care sunt 
stabilite pe baza unei traiectorii liniare 
între nivelurile de emisii pentru 2020 și 
cele definite prin intermediul 
angajamentelor de reducere a emisiilor 
pentru 2030, cu excepția cazului în care 
acest lucru ar genera costuri 

(9) Statele membre respectă angajamentele 
de reducere a emisiilor prevăzute în 
prezenta directivă pentru 2020, 2025 și 
2030.
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disproporționate. În situația în care 
emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 
măsura stabilită, statele membre ar trebui 
să explice motivele în rapoartele pe care le 
elaborează în temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Angajamentele naționale de reducere a emisiilor ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 
2025, pentru „a atinge niveluri de calitate a aerului care să nu conducă la efecte negative 
semnificative și la riscuri asupra sănătății umane și asupra mediului”.

Amendamentul 28
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 
și 2030. Pentru a asigura progrese 
demonstrabile în vederea îndeplinirii 
angajamentelor pentru 2030, statele 
membre ar trebui să atingă nivelurile 
intermediare de emisii în 2025, care sunt 
stabilite pe baza unei traiectorii liniare 
între nivelurile de emisii pentru 2020 și 
cele definite prin intermediul 
angajamentelor de reducere a emisiilor 
pentru 2030, cu excepția cazului în care 
acest lucru ar genera costuri 
disproporționate. În situația în care 
emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 
măsura stabilită, statele membre ar trebui 
să explice motivele în rapoartele pe care le 
elaborează în temeiul prezentei directive.

(9) Statele membre ar trebui să respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în prezenta directivă pentru 
2020, 2025 și 2030.

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 29
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să respecte
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 
și 2030. Pentru a asigura progrese 
demonstrabile în vederea îndeplinirii 
angajamentelor pentru 2030, statele 
membre ar trebui să atingă nivelurile 
intermediare de emisii în 2025, care sunt 
stabilite pe baza unei traiectorii liniare 
între nivelurile de emisii pentru 2020 și 
cele definite prin intermediul 
angajamentelor de reducere a emisiilor 
pentru 2030, cu excepția cazului în care 
acest lucru ar genera costuri 
disproporționate. În situația în care 
emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 
măsura stabilită, statele membre ar trebui 
să explice motivele în rapoartele pe care le 
elaborează în temeiul prezentei directive.

(9) Statele membre ar trebui să respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în prezenta directivă pentru 
2020, 2025 și 2030.

Or. en

Amendamentul 30
Bendt Bendtsen
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Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 
și 2030. Pentru a asigura progrese 
demonstrabile în vederea îndeplinirii 
angajamentelor pentru 2030, statele 
membre ar trebui să atingă nivelurile 
intermediare de emisii în 2025, care sunt 
stabilite pe baza unei traiectorii liniare între 
nivelurile de emisii pentru 2020 și cele 
definite prin intermediul angajamentelor de 
reducere a emisiilor pentru 2030, cu 
excepția cazului în care acest lucru ar 
genera costuri disproporționate. În situația 
în care emisiile pentru 2025 nu pot fi 
limitate în măsura stabilită, statele membre 
ar trebui să explice motivele în rapoartele 
pe care le elaborează în temeiul prezentei 
directive.

(9) Statele membre ar trebui să respecte 
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 
și 2030. Pentru a asigura progrese 
demonstrabile în vederea îndeplinirii 
angajamentelor pentru 2030, statele 
membre ar trebui, dacă este cazul, să 
atingă nivelurile intermediare de emisii în 
2025, care sunt stabilite pe baza unei 
traiectorii liniare între nivelurile de emisii 
pentru 2020 și cele definite prin 
intermediul angajamentelor de reducere a 
emisiilor pentru 2030, cu excepția cazului 
în care acest lucru ar genera costuri 
disproporționate. În situația în care emisiile 
pentru 2025 nu pot fi limitate în măsura 
stabilită, statele membre ar trebui să 
explice motivele în rapoartele pe care le 
elaborează în temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se bazează pe amendamentul vizând eliminarea angajamentelor de 
reducere a emisiilor de amoniac pentru 2020. Fără un angajament pentru 2020 nu va fi 
posibil să se stabilească o traiectorie lineară între nivelurile de emisii pentru 2020 și cele 
pentru 2030. În plus, reducerea emisiilor de amoniac nu este lineară în timp.

Amendamentul 31
Esther de Lange

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În stabilirea angajamentelor de 
reducere a emisiilor, se ține cont de 
eforturile depuse în trecut de statele 
membre.
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Or. nl

Amendamentul 32
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 
angajamentelor de reducere a emisiilor la 
nivel național și a nivelurilor 
intermediare de emisii, într-un mod 
eficient din punct de vedere al costurilor, 
statele membre ar trebui să aibă dreptul 
să contabilizeze reducerea emisiilor 
provenite din traficul maritim 
internațional, în cazul în care emisiile din 
acest sector sunt mai mici decât nivelurile 
de emisii care ar rezulta în urma 
respectării standardelor impuse de dreptul 
Uniunii, printre care limitele conținutului 
de sulf din combustibili stabilite în 
Directiva 1999/32/CE a Consiliului21.
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
aibă posibilitatea de a îndeplini în comun 
angajamentele și nivelurile intermediare 
de emisii asumate cu privire la metan 
(CH4) și să facă apel, în acest sens, la 
Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului22. În scopul 
verificării respectării plafoanelor de 
emisie, a angajamentelor de reducere a 
emisiilor și a nivelurilor intermediare de 
emisii, statele membre și-ar putea adapta 
inventarele naționale de emisii în vederea 
obținerii unei mai bune înțelegeri 
științifice și a unor metodologii 
îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul 
în care nu se respectă condițiile stabilite 
de prezenta directivă, Comisia ar putea să 
se opună utilizării de către un stat 
membru a oricăruia dintre aceste 
mecanisme de flexibilitate.

eliminat
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__________________
21 Directiva 1992/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2009 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE 
(JO L 121, 11.5.1999, p. 13).
22 Decizia nr. 406/2009/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).

Or. en

Justificare

Măsurile de flexibilitate riscă să submineze protecția mediului și a sănătății, precum și 
punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul 33
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 
angajamentelor de reducere a emisiilor la 
nivel național și a nivelurilor intermediare 
de emisii, într-un mod eficient din punct de 
vedere al costurilor, statele membre ar 
trebui să aibă dreptul să contabilizeze 
reducerea emisiilor provenite din traficul 
maritim internațional, în cazul în care 
emisiile din acest sector sunt mai mici 
decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 
urma respectării standardelor impuse de 
dreptul Uniunii, printre care limitele 
conținutului de sulf din combustibili 
stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 
angajamentelor de reducere a emisiilor la 
nivel național, într-un mod eficient din 
punct de vedere al costurilor, statele 
membre ar trebui să aibă dreptul să 
contabilizeze reducerea emisiilor provenite 
din traficul maritim internațional, în cazul 
în care emisiile din acest sector sunt mai 
mici decât nivelurile de emisii care ar 
rezulta în urma respectării standardelor 
impuse de dreptul Uniunii, printre care 
limitele conținutului de sulf din 
combustibili stabilite în 
Directiva 1999/32/CE a Consiliului21. 
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Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a 
îndeplini în comun angajamentele și 
nivelurile intermediare de emisii asumate 
cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în 
acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului22. 
În scopul verificării respectării plafoanelor 
de emisie, a angajamentelor de reducere a 
emisiilor și a nivelurilor intermediare de 
emisii, statele membre și-ar putea adapta 
inventarele naționale de emisii în vederea 
obținerii unei mai bune înțelegeri științifice 
și a unor metodologii îmbunătățite cu 
privire la emisii. În cazul în care nu se 
respectă condițiile stabilite de prezenta 
directivă, Comisia ar putea să se opună 
utilizării de către un stat membru a 
oricăruia dintre aceste mecanisme de 
flexibilitate.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
aibă posibilitatea de a îndeplini în comun 
angajamentele și nivelurile intermediare de 
emisii asumate cu privire la metan (CH4) și 
să facă apel, în acest sens, la Decizia 
nr. 406/2009/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului22. În scopul verificării 
respectării plafoanelor de emisie, a 
angajamentelor de reducere a emisiilor și a 
nivelurilor intermediare de emisii, statele 
membre și-ar putea adapta inventarele 
naționale de emisii în vederea obținerii 
unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 
metodologii îmbunătățite cu privire la 
emisii. În cazul în care nu se respectă 
condițiile stabilite de prezenta directivă, 
Comisia ar putea să se opună utilizării de 
către un stat membru a oricăruia dintre 
aceste mecanisme de flexibilitate.

__________________ __________________
21 Directiva 1992/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2009 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE 
(JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

21 Directiva 1992/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2009 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE 
(JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 
5.6.2009, p. 136).

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 
5.6.2009, p. 136).

Or. en

Justificare

Vizează impunerea caracterului obligatoriu al reducerii de emisii pentru 2025.

Amendamentul 34
Bendt Bendtsen
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 
angajamentelor de reducere a emisiilor la 
nivel național și a nivelurilor intermediare 
de emisii, într-un mod eficient din punct de 
vedere al costurilor, statele membre ar 
trebui să aibă dreptul să contabilizeze 
reducerea emisiilor provenite din traficul 
maritim internațional, în cazul în care 
emisiile din acest sector sunt mai mici 
decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 
urma respectării standardelor impuse de 
dreptul Uniunii, printre care limitele 
conținutului de sulf din combustibili 
stabilite în Directiva 1999/32/CE a 
Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a 
îndeplini în comun angajamentele și 
nivelurile intermediare de emisii asumate 
cu privire la metan (CH4) și să facă apel, 
în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului22. În scopul verificării 
respectării plafoanelor de emisie, a 
angajamentelor de reducere a emisiilor și a 
nivelurilor intermediare de emisii, statele 
membre și-ar putea adapta inventarele 
naționale de emisii în vederea obținerii 
unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 
metodologii îmbunătățite cu privire la 
emisii. În cazul în care nu se respectă 
condițiile stabilite de prezenta directivă, 
Comisia ar putea să se opună utilizării de 
către un stat membru a oricăruia dintre 
aceste mecanisme de flexibilitate.

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 
angajamentelor de reducere a emisiilor la 
nivel național și a nivelurilor intermediare 
de emisii, într-un mod eficient din punct de 
vedere al costurilor, statele membre ar 
trebui să aibă dreptul să contabilizeze 
reducerea emisiilor provenite din traficul 
maritim internațional, în cazul în care 
emisiile din acest sector sunt mai mici 
decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 
urma respectării standardelor impuse de 
dreptul Uniunii, printre care limitele 
conținutului de sulf din combustibili 
stabilite în Directiva 1999/32/CE a 
Consiliului21. În scopul verificării 
respectării plafoanelor de emisie, a 
angajamentelor de reducere a emisiilor și a 
nivelurilor intermediare de emisii, statele 
membre și-ar putea adapta inventarele 
naționale de emisii în vederea obținerii 
unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 
metodologii îmbunătățite cu privire la 
emisii. În cazul în care nu se respectă 
condițiile stabilite de prezenta directivă, 
Comisia ar putea să se opună utilizării de 
către un stat membru a oricăruia dintre 
aceste mecanisme de flexibilitate.

__________________ __________________
21 Directiva 1992/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2009 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE 
(JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

21 Directiva 1992/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2009 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE 
(JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 
5.6.2009, p. 136).

European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 
5.6.2009, p. 136).

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul vizând eliminarea angajamentelor de reducere a metanului din 
prezenta directivă. În lipsa angajamentelor, nu sunt necesare metode de îndeplinire în comun 
a acestora.

Amendamentul 35
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 
angajamentelor de reducere a emisiilor la 
nivel național și a nivelurilor intermediare 
de emisii, într-un mod eficient din punct de 
vedere al costurilor, statele membre ar 
trebui să aibă dreptul să contabilizeze 
reducerea emisiilor provenite din traficul 
maritim internațional, în cazul în care 
emisiile din acest sector sunt mai mici 
decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 
urma respectării standardelor impuse de 
dreptul Uniunii, printre care limitele 
conținutului de sulf din combustibili 
stabilite în Directiva 1999/32/CE a 
Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a 
îndeplini în comun angajamentele și 
nivelurile intermediare de emisii asumate 
cu privire la metan (CH4) și să facă apel, 
în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului22. În scopul verificării 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 
angajamentelor de reducere a emisiilor la 
nivel național și a nivelurilor intermediare 
de emisii, într-un mod eficient din punct de 
vedere al costurilor, statele membre ar 
trebui să aibă dreptul să contabilizeze 
reducerea emisiilor provenite din traficul 
maritim internațional, în cazul în care 
emisiile din acest sector sunt mai mici 
decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 
urma respectării standardelor impuse de 
dreptul Uniunii, printre care limitele 
conținutului de sulf din combustibili 
stabilite în Directiva 1999/32/CE a 
Consiliului21. În scopul verificării 
respectării plafoanelor de emisie, a 
angajamentelor de reducere a emisiilor și a 
nivelurilor intermediare de emisii, statele 
membre și-ar putea adapta inventarele 
naționale de emisii în vederea obținerii 
unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 
metodologii îmbunătățite cu privire la 
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respectării plafoanelor de emisie, a 
angajamentelor de reducere a emisiilor și a 
nivelurilor intermediare de emisii, statele 
membre și-ar putea adapta inventarele 
naționale de emisii în vederea obținerii 
unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 
metodologii îmbunătățite cu privire la 
emisii. În cazul în care nu se respectă 
condițiile stabilite de prezenta directivă, 
Comisia ar putea să se opună utilizării de 
către un stat membru a oricăruia dintre 
aceste mecanisme de flexibilitate.

emisii. În cazul în care nu se respectă 
condițiile stabilite de prezenta directivă, 
Comisia ar putea să se opună utilizării de 
către un stat membru a oricăruia dintre 
aceste mecanisme de flexibilitate.

__________________ __________________
22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 
5.6.2009, p. 136).

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
astfel încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 
5.6.2009, p. 136).

21 Directiva 1992/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2009 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE 
(JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

21 Directiva 1992/32/CE a Consiliului din 
26 aprilie 2009 privind reducerea 
conținutului de sulf din anumiți 
combustibili lichizi și de modificare a 
Directivei 93/12/CEE 
(JO L 121, 11.5.1999, p. 13).

Or. en

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 
actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 
suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 
corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul 36
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 
să pună în aplicare un program național de 
control al poluării atmosferice, în scopul de 
a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 
și nivelurile intermediare de emisii și de a 
contribui în mod eficient la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului. În acest sens, statele membre ar 
trebui să țină seama de necesitatea de a 
reduce emisiile în zonele și aglomerările 
afectate de concentrații excesive de 
poluanți atmosferici și/sau în zonele care 
contribuie în mod semnificativ la poluarea 
aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 
din țările învecinate. În acest scop, 
programele naționale de control al poluării 
atmosferice ar trebui să contribuie la 
punerea cu succes în aplicare a unor 
planuri privind calitatea aerului adoptate în 
conformitate cu articolul 23 din Directiva 
2008/50/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului23.

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 
să pună în aplicare un program național de 
control al poluării atmosferice, în scopul de 
a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 
și de a contribui în mod eficient la 
realizarea obiectivelor Uniunii privind 
calitatea aerului. În acest sens, statele 
membre ar trebui să țină seama de 
necesitatea de a reduce emisiile în zonele și 
aglomerările afectate de concentrații 
excesive de poluanți atmosferici și/sau în 
zonele care contribuie în mod semnificativ 
la poluarea aerului din alte zone și 
aglomerări, inclusiv din țările învecinate. 
În acest scop, programele naționale de 
control al poluării atmosferice ar trebui să 
contribuie la punerea cu succes în aplicare 
a unor planuri privind calitatea aerului 
adoptate în conformitate cu articolul 23 din 
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului23.

__________________ __________________
23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind calitatea aerului înconjurător și un 
aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 
11.6.2008, p. 1).

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind calitatea aerului înconjurător și un 
aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 
11.6.2008, p. 1).

Or. en

Amendamentul 37
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 
să pună în aplicare un program național de 
control al poluării atmosferice, în scopul de 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 
să pună în aplicare un program național de 
control al poluării atmosferice, în scopul de 
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a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 
și nivelurile intermediare de emisii și de a 
contribui în mod eficient la realizarea 
obiectivelor Uniunii privind calitatea 
aerului. În acest sens, statele membre ar 
trebui să țină seama de necesitatea de a 
reduce emisiile în zonele și aglomerările 
afectate de concentrații excesive de 
poluanți atmosferici și/sau în zonele care 
contribuie în mod semnificativ la poluarea 
aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 
din țările învecinate. În acest scop, 
programele naționale de control al poluării 
atmosferice ar trebui să contribuie la 
punerea cu succes în aplicare a unor 
planuri privind calitatea aerului adoptate în 
conformitate cu articolul 23 din Directiva 
2008/50/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului23.

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 
și de a contribui în mod eficient la 
realizarea obiectivelor Uniunii privind 
calitatea aerului. În acest sens, statele 
membre ar trebui să țină seama de 
necesitatea de a reduce emisiile în zonele și 
aglomerările afectate de concentrații 
excesive de poluanți atmosferici și/sau în 
zonele care contribuie în mod semnificativ 
la poluarea aerului din alte zone și 
aglomerări, inclusiv din țările învecinate. 
În acest scop, programele naționale de 
control al poluării atmosferice ar trebui să 
contribuie la punerea cu succes în aplicare 
a unor planuri privind calitatea aerului 
adoptate în conformitate cu articolul 23 din 
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului23.

__________________ __________________
23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind calitatea aerului înconjurător și un 
aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 
11.6.2008, p. 1).

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind calitatea aerului înconjurător și un 
aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 
11.6.2008, p. 1).

Or. en

Justificare

Vizează impunerea caracterului obligatoriu al reducerii de emisii pentru 2025.

Amendamentul 38
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În scopul reducerii emisiilor 
atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 
la principalele surse, programele naționale 
de control al poluării atmosferice ar trebui 
să includă măsurile aplicabile sectorului 

(13) În scopul reducerii în mod rentabil a 
emisiilor atmosferice de NH3 și PM2,5

provenite de la principalele surse, 
programele naționale de control al poluării 
atmosferice ar trebui să includă măsurile 
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agricol. Statele membre ar trebui să aibă 
dreptul de a pune în practică și alte măsuri 
în afara celor prevăzute în prezenta 
directivă, cu un nivel echivalent de 
performanță de mediu, în funcție de 
circumstanțele naționale specifice.

aplicabile sectorului agricol. Statele 
membre ar trebui să aibă dreptul de a pune 
în practică și alte măsuri în afara celor 
prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel 
echivalent de performanță de mediu, în 
funcție de circumstanțele naționale 
specifice.

Or. en

Justificare

În cazul în care sectorul agricol nu ar contribui la reducerea de emisii, celelalte sectoare ale 
economiei, inclusiv industria și sectorul energetic ar trebui să pună în aplicare măsuri mai 
costisitoare pentru a atinge aceleași obiective de mediu.

Amendamentul 39
Henna Virkkunen

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Prezenta directivă impune statelor 
membre obligația de a respecta 
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în anexa II la directivă. Statele 
membre ar trebui, însă, să beneficieze de 
flexibilitate în ceea ce privește alegerea 
metodelor celor mai rentabile de 
respectare a acestor angajamente. Prin 
urmare, măsurile sugerate în anexa III la 
prezenta directivă ar trebui considerate 
drept orientări.

Or. en

Amendamentul 40
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Având în vedere natura și amploarea 
modificărilor care ar trebui aduse 
Directivei 2001/81/CE, aceasta ar trebui să 
fie înlocuită pentru a se spori gradul de 
certitudine juridică, claritatea, transparența 
și simplificarea legislativă. Pentru a se 
asigura continuitatea îmbunătățirii calității 
aerului, statele membre ar trebui ca, până 
în 2020, când noile angajamente naționale 
de reducere a emisiilor prevăzute în 
prezenta directivă vor deveni aplicabile, să 
respecte plafoanele naționale de emisie 
prevăzute de Directiva 2001/81/CE.

(24) Având în vedere natura și amploarea 
modificărilor care ar trebui aduse 
Directivei 2001/81/CE, aceasta ar trebui să 
fie înlocuită pentru a se spori gradul de 
certitudine juridică, claritatea, transparența 
și simplificarea legislativă. Pentru a se 
asigura continuitatea îmbunătățirii calității 
aerului, statele membre ar trebui ca, până 
în 2020 și 2030, când noile angajamente 
naționale de reducere a emisiilor prevăzute 
în prezenta directivă vor deveni aplicabile, 
să respecte plafoanele naționale de emisie 
prevăzute de Directiva 2001/81/CE.

Or. en

Justificare

Dată fiind eliminarea angajamentelor pe 2020 pentru amoniac, noile angajamente privind 
emisiile naționale pentru amoniac vor deveni aplicabile în 2030, nu în 2020.

Amendamentul 41
Ivan Jakovčić

Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Țările candidate și potențial 
candidate ar trebui să își alinieze 
reglementările naționale la prezenta 
directivă în cel mai mare grad posibil.

Or. en

Amendamentul 42
Henna Virkkunen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 
poluanți menționați în anexa I, din toate 
sursele de pe teritoriul statelor membre, din 
zonele economice exclusive ale acestora și 
din zonele de control al poluării.

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 
poluanți menționați în anexa I, din toate 
sursele antropice de pe teritoriul statelor 
membre, din zonele economice exclusive 
ale acestora și din zonele de control al 
poluării.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare trebuie să fie exact și compatibil cu celelalte articole, cum ar fi 
articolul 4.

Amendamentul 43
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

(1) Statele membre își limitează cel puțin 
emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 
(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm), 
amoniac (NH3), particule în suspensie 
(PM2,5), metan (CH4) și mercur (Hg), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020, 2025 și 2030.

Or. en

Justificare

Anexa II trebuie modificată corespunzător. Mercurul și compușii săi sunt foarte toxici pentru 
oameni, în special pentru dezvoltarea sistemului nervos. Prin inhalare, vaporii sunt rapid 
absorbiți în fluxul sanguin. Metabolismul microbian al mercurului depozitat poate crea 
metilmercur, o neurotoxină studiată care are capacitatea de a se aduna în organisme și a se 
concentra în lanțurile alimentare.
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Amendamentul 44
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm), 
amoniac (NH3), particule în suspensie 
(PM2,5) și metan (CH4), în conformitate cu 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor care se aplică începând cu 2020 
și 2030, astfel cum se prevede în anexa II.

(1) Statele membre își limitează emisiile 
antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), 
oxizi de azot (NOx), compuși organici 
volatili nemetanici (COVnm), amoniac 
(NH3), particule în suspensie (PM2,5)

Or. de

Justificare

În contextul politicii privind clima, metanul este inclus atât în Decizia privind partajarea 
eforturilor, cât și în Directiva privind ETS. Includerea metanului în revizuirea Directivei 
privind plafoanele naționale ale emisiilor ar însemna o duplicare, ceea ce ar trebui evitat 
date fiind eforturile vizând „o mai bună reglementare” și „reglementarea adecvată și 
funcțională” (REFIT). O adaptare corespunzătoare ar trebui operată și în anexă.

Amendamentul 45
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 

(1) Statele membre își limitează cel puțin 
emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 
(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm), 
amoniac (NH3), particule în suspensie 
(PM2,5), metan (CH4) și mercur (Hg), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
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cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

Or. en

(Prezentul amendament se aplică întregului text și presupune introducerea de valori în anexa 
II care să corespundă referinței în materie de politică privind clima și unei reduceri de 75 % 

a decalajului.)

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în 
conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata 
privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți.

Amendamentul 46
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1). Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

(1) Statele membre își limitează cel puțin 
emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 
(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm), 
amoniac (NH3), particule în suspensie 
(PM2,5), metan (CH4) și mercur (Hg), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se 
prevede în anexa II.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 47
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

(1) Statele membre își limitează cel puțin 
emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 
(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm), 
amoniac (NH3) și particule în suspensie 
(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 
naționale de reducere a emisiilor care se 
aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 
cum se prevede în anexa II.

Or. en

Justificare

Metanul este un gaz cu efect de seră important, atenuarea efectelor acestuia fiind deja 
aplicată prin politica europeană privind clima și energia. Includerea unor angajamente 
specifice de reducere a metanului în Directiva privind plafoanele naționale de emisii ar 
reprezenta o dublă reglementare inutilă.

Amendamentul 48
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 

(1) Statele membre își limitează cel puțin 
emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 
(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm), 
amoniac (NH3) și particule în suspensie 
(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 
naționale de reducere a emisiilor care se 
aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 
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cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

cum se prevede în anexa II.

Or. en

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 
actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 
suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 
corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul 49
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

(1) Statele membre își limitează cel puțin 
emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 
(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm), 
amoniac (NH3), particule în suspensie 
(PM2,5), mercur (Hg) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se 
prevede în anexa II.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din UE în 
conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la Minamata 
privind mercurul la care statele membre și Uniunea sunt părți. Angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 2025.

Amendamentul 50
Esther de Lange
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II.

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 
limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 
compuși organici volatili nemetanici 
(COVnm), amoniac (NH3), particule în 
suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 
conformitate cu angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor care se aplică începând 
cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 
anexa II. Izolarea compușilor nemetanici 
(COVnm) și a metanului (CH4) trebuie 
încadrată în contextul mai extins al 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Or. nl

Amendamentul 51
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre iau toate măsurile 
necesare care nu presupun costuri 
disproporționate pentru a limita emisiile 
lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 
NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 
Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 
baza combustibililor vânduți, prin 
intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

eliminat

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 
pot fi limitate în conformitate cu 
traiectoria stabilită, statele membre 
explică motivele în rapoartele pe care le 



AM\1048149RO.doc 27/85 PE546.883v01-00

RO

transmit Comisiei în conformitate cu 
articolul 9.

Or. en

Justificare

Ca urmare a modificării articolului 4 alineatul (1) care prevede că angajamentele naționale 
de reducere a emisiilor ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 2025.

Amendamentul 52
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre iau toate măsurile 
necesare care nu presupun costuri 
disproporționate pentru a limita emisiile 
lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 
NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 
Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 
baza combustibililor vânduți, prin 
intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

eliminat

Or. en

Justificare

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 
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sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Amendamentul 53
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre iau toate măsurile 
necesare care nu presupun costuri 
disproporționate pentru a limita emisiile 
lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 
NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 
Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 
baza combustibililor vânduți, prin 
intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

eliminat

Or. en

Amendamentul 54
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre iau toate măsurile 
necesare care nu presupun costuri 
disproporționate pentru a limita emisiile 
lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 
NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 
Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 
baza combustibililor vânduți, prin 
intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 

eliminat
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2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Or. en

Justificare

Vizează impunerea caracterului obligatoriu al reducerii de emisii pentru 2025.

Amendamentul 55
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate
pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 
PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 
stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 
prin intermediul unei traiectorii de 
reducere liniare între nivelurile de emisii 
pentru 2020 și nivelurile de emisii definite 
de angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare pentru 
a limita emisiile lor antropice pentru anul 
2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, PM2,5, 
metan (CH4) și mercur (Hg), astfel cum se 
prevede în anexa II.

Or. en

Amendamentul 56
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 
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pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 
PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 
stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 
prin intermediul unei traiectorii de 
reducere liniare între nivelurile de emisii 
pentru 2020 și nivelurile de emisii definite 
de angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 
PM2,5, în acord cu o traiectorie de 
reducere liniară între nivelurile de emisii 
pentru 2020 și nivelurile de emisii definite 
de angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030

Or. en

Justificare

Etapa de verificare stabilită pentru 2025 nu este suficient de flexibilă pentru a le permite 
statelor membre să urmeze traiectorii diferite pentru atingerea plafoanelor în 2030. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege calea cea mai adecvată pentru reducerea 
costurilor. Cerințele ar trebui să fie compatibile cu cerințele de raportare în temeiul 
Protocolului de la Göteborg, care le permite părților să raporteze emisiile fie pe baza 
combustibililor vânduți, fie pe baza combustibililor utilizați.

Amendamentul 57
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 
pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3,
PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 
stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 
prin intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 
pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm și PM2,5. 
Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 
baza combustibililor vânduți, prin 
intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament se bazează pe amendamentul vizând eliminarea angajamentelor de 
reducere a emisiilor de amoniac pentru 2020.

Amendamentul 58
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 
pot fi limitate în conformitate cu 
traiectoria stabilită, statele membre 
explică motivele în rapoartele pe care le 
transmit Comisiei în conformitate cu 
articolul 9.

eliminat

Or. en

Justificare

Vizează impunerea caracterului obligatoriu al reducerii de emisii pentru 2025.

Amendamentul 59
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 
pot fi limitate în conformitate cu 
traiectoria stabilită, statele membre 
explică motivele în rapoartele pe care le 
transmit Comisiei în conformitate cu 
articolul 9.

eliminat

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 60
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 
pot fi limitate în conformitate cu 
traiectoria stabilită, statele membre 
explică motivele în rapoartele pe care le 
transmit Comisiei în conformitate cu 
articolul 9.

eliminat

Or. en

(Corelat cu amendamentul la paragraful anterior.)

Amendamentul 61
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 
pot fi limitate în conformitate cu 
traiectoria stabilită, statele membre 
explică motivele în rapoartele pe care le 

eliminat
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transmit Comisiei în conformitate cu 
articolul 9.

Or. en

Amendamentul 62
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea respectării dispozițiilor de 
la alineatele (1) și (2), următoarele emisii 
nu sunt luate în considerare:

eliminat

(a) emisiile de la aeronave rezultate în 
afara ciclului de aterizare și decolare;

(b) emisiile din Insulele Canare, din 
departamentele franceze de peste mări, 
din Insulele Madeira și din Insulele 
Azore;

(c) emisiile provenite de la traficul 
maritim național înspre și dinspre 
teritoriile menționate la litera (b);

(d) emisiile provenite de la traficul 
maritim internațional, fără a aduce 
atingere articolului 5 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 63
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 
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pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 
PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 
stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 
prin intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 
PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 
stabilesc pe baza combustibililor vânduți 
sau a combustibililor utilizați, prin 
intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Or. de

Justificare

În conformitate cu Directiva 2001/81/CE în vigoare și a normelor de monitorizare 
suplimentare, există mecanisme de flexibilitate în calcularea combustibililor vânduți („fuel 
used”). Acestea ar trebui să fie disponibile și în noua directivă, deoarece combustibilii 
utilizați sunt valoarea de referință mai relevantă pentru măsurile de reducere ale statelor 
membre.

Amendamentul 64
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 
pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 
PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 
stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 
prin intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 
membre iau toate măsurile necesare care 
nu presupun costuri disproporționate 
pentru a limita emisiile lor antropice pentru 
anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3 și 
PM2,5. Nivelurile acestor emisii se stabilesc 
pe baza combustibililor vânduți, prin 
intermediul unei traiectorii de reducere 
liniare între nivelurile de emisii pentru 
2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor pentru 2030.

Or. de
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Justificare

În contextul politicii privind clima, metanul este inclus atât în Decizia privind partajarea 
eforturilor, cât și în Directiva privind ETS. Includerea metanului în revizuirea Directivei 
privind plafoanele naționale ale emisiilor ar însemna o duplicare, ceea ce ar trebui evitat 
date fiind eforturile vizând „o mai bună reglementare” și „reglementarea adecvată și 
funcțională” (REFIT). O adaptare corespunzătoare ar trebui operată și în anexă.

Amendamentul 65
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Măsurile de flexibilitate riscă să submineze protecția mediului și a sănătății, precum și 
punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul 66
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea respectării nivelurilor 
intermediare de emisii stabilite pentru 
2025 în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și a angajamentelor naționale 
de reducere a emisiilor de NOx, SO2 și 
PM2,5 stabilite în anexa II, care se aplică 
începând cu 2030, statele membre pot să 
compenseze reducerile de emisii de NOx,
SO2 și PM2,5 provenite de la traficul 
maritim internațional cu emisiile de NOx, 
SO2 și PM2,5 eliberate de alte surse în 
același an, cu condiția ca acestea să 

(1) În vederea respectării angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor de NOx, 
SO2 și PM2,5 stabilite în anexa II, care se 
aplică începând cu 2025 și 2030, statele 
membre pot să compenseze reducerile de 
emisii de NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la 
traficul maritim internațional cu emisiile de 
NOx, SO2 și PM2,5 eliberate de alte surse în 
același an, cu condiția ca acestea să 
îndeplinească următoarele cerințe:
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îndeplinească următoarele cerințe:

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 67
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea respectării nivelurilor
intermediare de emisii stabilite pentru 2025 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
și a angajamentelor naționale de reducere 
a emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 stabilite în 
anexa II, care se aplică începând cu 2030,
statele membre pot să compenseze 
reducerile de emisii de NOx, SO2 și PM2,5

provenite de la traficul maritim 
internațional cu emisiile de NOx, SO2 și 
PM2,5 eliberate de alte surse în același an, 
cu condiția ca acestea să îndeplinească 
următoarele cerințe:

(1) În ceea ce privește nivelurile
intermediare de emisii stabilite pentru 2025 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
și angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 stabilite în 
anexa II, care se aplică începând cu 2030, 
statele membre pot, în sensul unei 
flexibilizări la nivelul UE, solicita 
Comisiei aprobarea unei modificări a 
obiectivelor lor de reducere a poluanților 
relevanți, cu condiția ca în întreaga 
Uniune poluarea atmosferică și efectele 
negative asupra sănătății umane și a 
mediului să fie reduse mai eficient prin 
măsuri mai rentabile adoptate de alte state 
membre. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 13 pentru elaborarea de metode 
și criterii, precum și cu privire la decizia 
legată de această contabilizare de 
echilibrare. Statele membre pot să 
compenseze reducerile de emisii de NOx, 
SO2 și PM2,5 provenite de la traficul 
maritim internațional cu emisiile de NOx, 
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SO2 și PM2,5 eliberate de alte surse în 
același an, cu condiția ca acestea să 
îndeplinească următoarele cerințe:

Or. de

Justificare

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen 
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.

Amendamentul 68
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre își pot executa în 
comun angajamentele de reducere a 
emisiilor de metan și nivelurile 
intermediare de emisii menționate în 
anexa II, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor cerințe:

eliminat

(a) să respecte toate cerințele și 
modalitățile aplicabile adoptate în temeiul 
legislației Uniunii, inclusiv în temeiul 
Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;

(b) să fi adoptat și să fi pus în aplicare 
dispoziții eficiente pentru a asigura buna 
funcționare a acestei executări în comun.
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Or. de

Justificare

În cazul în care se reușește evitarea unei duble reglementări a metanului în această directivă, 
prezentul alineat trebuie eliminat. În contextul politicii privind clima, metanul este inclus atât 
în Decizia privind partajarea eforturilor, cât și în Directiva privind ETS. Includerea 
metanului în revizuirea Directivei privind plafoanele naționale ale emisiilor ar însemna o 
duplicare, ceea ce ar trebui evitat date fiind eforturile vizând „o mai bună reglementare” și 
„reglementarea adecvată și funcțională” (REFIT).

Amendamentul 69
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre își pot executa în 
comun angajamentele de reducere a 
emisiilor de metan și nivelurile 
intermediare de emisii menționate în 
anexa II, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor cerințe:

eliminat

(a) să respecte toate cerințele și 
modalitățile aplicabile adoptate în temeiul 
legislației Uniunii, inclusiv în temeiul 
Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;

(b) să fi adoptat și să fi pus în aplicare 
dispoziții eficiente pentru a asigura buna 
funcționare a acestei executări în comun.

Or. en

Justificare

Elimină metanul din domeniul de aplicare al directivei pentru a evita duplicarea cu legislația 
privind schimbările climatice.

Amendamentul 70
Bendt Bendtsen



AM\1048149RO.doc 39/85 PE546.883v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre își pot executa în 
comun angajamentele de reducere a 
emisiilor de metan și nivelurile 
intermediare de emisii menționate în 
anexa II, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor cerințe:

eliminat

(a) să respecte toate cerințele și 
modalitățile aplicabile adoptate în temeiul 
legislației Uniunii, inclusiv în temeiul 
Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;

(b) să fi adoptat și să fi pus în aplicare 
dispoziții eficiente pentru a asigura buna 
funcționare a acestei executări în comun.

Or. en

Justificare

Se bazează pe eliminarea angajamentelor de reducere a metanului din prezenta directivă. În 
lipsa angajamentelor nu sunt necesare metode de îndeplinire în comun a acestora.

Amendamentul 71
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot stabili inventare 
naționale de emisii anuale ajustate pentru 
SO2, NOx, NH3, COVnm și PM2,5, în 
conformitate cu anexa IV, în cazul în care 
nerespectarea angajamentelor naționale de 
reducere a emisiilor sau a nivelurilor 
intermediare de emisii ar rezulta din 
aplicarea unor metode îmbunătățite de 
inventariere a emisiilor, actualizate în 
conformitate cu cunoștințele științifice.

(3) Statele membre pot stabili inventare 
naționale de emisii anuale ajustate pentru 
SO2, NOx, NH3, COVnm și PM2,5, în 
conformitate cu anexa IV, în cazul în care 
nerespectarea angajamentelor naționale de 
reducere a emisiilor sau a nivelurilor 
intermediare de emisii ar rezulta din 
aplicarea unor metode îmbunătățite de 
inventariere a emisiilor, actualizate în 
conformitate cu cunoștințele științifice.



PE546.883v01-00 40/85 AM\1048149RO.doc

RO

Statele membre se pot abate de la 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor stabilite în anexa II, care se 
aplică din 2030, în măsura în care factorii 
tehnici și economici care au stat la baza 
estimării inițiale a obiectivelor s-au 
modificat.

Statele membre transmit Comisiei un 
raport privind motivele care justifică 
abaterea de la obiective și solicită 
transferul creditelor. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 13 pentru 
elaborarea de metode și criterii, precum și 
cu privire la decizia legată de transferul 
creditelor de reducere a emisiilor.

Or. de

Justificare

Greșelile din trecut, legate de stabilirea de obiective pe baza unor scenarii care nu reflectă 
realitatea, ar trebui să servească drept lecție. În cazul în care estimările privind emisiile, 
factorii care determină emisiile sau circumstanțele economice sau tehnice se schimbă 
considerabil, trebuie să existe posibilitatea unei corectări a obiectivelor în funcție de poluant 
și stat membru. Acest lucru se propune aici și, în corelație cu amendamentul la articolul 5 
alineatul (1) privind mecanismul de flexibilizare în contextul zonelor fierbinți, nu ar trebui să 
afecteze atingerea obiectivelor la nivel european.

Amendamentul 72
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă un stat membru constată într-
un an că nu își poate respecta 
angajamentele de reducere a emisiilor 
prevăzute în anexa II, statul membru 
respectiv are posibilitatea de a îndeplini 
angajamentele prin calcularea mediei 
dintre emisiile naționale din anul 
respectiv și cele din anul anterior sau din 
ultimii doi ani, cu condiția ca media să nu 
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depășească valoarea stabilită în 
angajament.

Or. en

Justificare

Într-un an se poate întâmpla ca anumite emisii să fie afectate semnificativ de condiții externe, 
cum ar fi condițiile meteorologice din timpul iernii sau seceta din timpul verii. Aceste condiții 
pot avea ca efect, de exemplu, variații în cererea de energie electrică și căldură și a 
posibilităților de a utiliza o producție fără emisii. Posibilitatea de a utiliza o medie 
echilibrează aceste fluctuații anuale.

Amendamentul 73
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă un program 
național de control al poluării atmosferice 
pentru a îndeplini, până în 2030, 
obiectivul pe termen lung al Uniunii cu 
privire la calitatea aerului, astfel cum este 
susținut de orientările Organizației 
Mondiale a Sănătății, precum și de 
obiectivele Uniunii în materie de 
biodiversitate și de protecție a 
ecosistemelor.

Or. en

Justificare

Programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să fie principalul 
instrument pentru îndeplinirea obiectivului UE cu privire la calitatea aerului stabilit în cel 
de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu, și anume acela de a atinge „niveluri de calitate 
a aerului care nu determină un impact negativ și riscuri semnificative asupra sănătății umane 
și asupra mediului”. 

Amendamentul 74
Dario Tamburrano
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țin seama de necesitatea de a reduce
emisiile de poluanți atmosferici pentru 
îndeplinirea obiectivelor de calitate a 
aerului pe teritoriul lor și, după caz, în 
statele membre vecine;

(b) asigură adoptarea de măsuri menite să 
reducă emisiile de poluanți atmosferici 
pentru îndeplinirea standardelor OMS pe 
teritoriul lor și, după caz, în statele membre 
vecine;

Or. en

Justificare

Programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să fie principalul 
instrument pentru îndeplinirea obiectivului UE cu privire la calitatea aerului stabilit în cel 
de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu, și anume acela de a atinge „niveluri de calitate 
a aerului care nu determină un impact negativ și riscuri semnificative asupra sănătății umane 
și asupra mediului”. 

Amendamentul 75
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acordă prioritate măsurilor de reducere 
a emisiilor de negru de fum, atunci când 
adoptă măsuri pentru a-și duce la 
îndeplinire angajamentele naționale de 
reducere a emisiilor de PM2,5;

(c) acordă prioritate măsurilor de reducere 
a emisiilor, atunci când adoptă măsuri 
pentru a-și duce la îndeplinire 
angajamentele naționale de reducere a 
emisiilor de PM2,5;

Or. en

Justificare

Includerea negrului de fum în domeniul de aplicare al directivei ar stabili nivelul obligațiilor 
sub pragul existent în temeiul legislației internaționale privind schimbările climatice.

Amendamentul 76
Marek Józef Gróbarczyk
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea îndeplinirii angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor relevante, 
statele membre includ, în măsura în care 
este necesar, măsurile de reducere a 
emisiilor prevăzute în partea 1 din 
anexa III sau măsuri cu un efect echivalent 
asupra mediului.

În vederea îndeplinirii angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor relevante, 
statele membre pot include măsurile de 
reducere a emisiilor prevăzute în partea 1 
din anexa III sau măsuri cu un efect 
echivalent asupra mediului.

Or. en

Justificare

Partea I din anexa III stabilește măsurile care pot fi incluse în programele naționale de 
control al poluării atmosferice. Acestea sunt gândite ca orientări, lăsând statelor membre 
flexibilitate pentru a alege măsurile adecvate pentru îndeplinirea reducerilor de emisii cerute. 
Textul articolului trebuie să fie consecvent.

Amendamentul 77
José Blanco López

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea îndeplinirii angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor relevante, 
statele membre includ, în măsura în care 
este necesar, măsurile de reducere a 
emisiilor prevăzute în partea 1 din 
anexa III sau măsuri cu un efect echivalent 
asupra mediului.

În vederea îndeplinirii angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor relevante, 
statele membre includ măsurile de reducere 
a emisiilor prevăzute în partea 1 din 
anexa III sau măsuri cu un efect echivalent 
asupra mediului.

Or. es

Amendamentul 78
Michèle Rivasi
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea îndeplinirii angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor relevante, 
statele membre includ, în măsura în care 
este necesar, măsurile de reducere a 
emisiilor prevăzute în partea 1 din 
anexa III sau măsuri cu un efect echivalent 
asupra mediului.

În vederea îndeplinirii angajamentelor 
naționale de reducere a emisiilor relevante, 
statele membre includ măsurile de reducere 
a emisiilor prevăzute în partea 1 din 
anexa III sau măsuri cu un efect echivalent 
asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 79
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul național de control al 
poluării atmosferice se actualizează o dată 
la doi ani.

(3) Programul național de control al 
poluării atmosferice se actualizează o dată 
la patru ani.

Or. en

Justificare

În propunere, se solicită actualizarea programelor o dată la doi ani. Acest interval dintre 
revizuiri este prea scurt și s-ar dovedi deopotrivă ineficient și costisitor atât pentru 
autoritățile competente, cât și pentru părțile interesate. În plus, actualizarea programelor nu 
ar trebui să presupună o revizuire sistematică, ci ar trebui să se aplice doar poluanților în 
cazul cărora e posibil ca angajamentele de reducere a emisiilor să nu fie realizate.

Amendamentul 80
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul național de control al 
poluării atmosferice se actualizează o dată 
la doi ani.

(3) Programul național de control al 
poluării atmosferice se actualizează o dată 
la patru ani.

Or. en

Amendamentul 81
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor incluse în cadrul programului 
național de control al poluării atmosferice 
se actualizează în termen de 12 luni, în 
oricare dintre următoarele cazuri:

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor incluse în cadrul programului 
național de control al poluării atmosferice 
se actualizează în termen de 24 luni, în 
oricare dintre următoarele cazuri:

Or. en

Justificare

Având în vedere timpul necesar pentru actualizarea unui plan, în cazul în care directiva nu 
este respectată ar trebui prevăzut un interval de doi ani pentru actualizarea planului.

Amendamentul 82
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor incluse în cadrul programului 
național de control al poluării atmosferice 
se actualizează în termen de 12 luni, în 

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
politicile și măsurile de reducere a 
emisiilor incluse în cadrul programului 
național de control al poluării atmosferice 
se actualizează în termen de 12 luni, atunci 
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oricare dintre următoarele cazuri: când:

Or. en

Amendamentul 83
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statele membre decid să utilizeze 
oricare dintre mecanismele de flexibilitate 
prevăzute la articolul 5.

eliminat

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate).

Amendamentul 84
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu legislația relevantă a 
Uniunii, statele membre consultă publicul 
și autoritățile competente care, prin natura 
responsabilităților ecologice specifice pe 
care le au în domeniul poluării atmosferice, 
al calității aerului și al gestionării acesteia 
la toate nivelurile, ar putea fi interesate de 
punerea în aplicare a programelor naționale 
de control al poluării atmosferice, cu 
privire la proiectele lor de programe de 
control al poluării atmosferice și la orice 
actualizare semnificativă efectuată înainte 
de finalizarea acestora. După caz, se 
inițiază consultări transfrontaliere în 

(5) În conformitate cu legislația relevantă a 
Uniunii, statele membre consultă 
reprezentanți ai publicului și acele 
autorități competente care, prin natura 
responsabilităților ecologice specifice pe 
care le au în domeniul poluării atmosferice, 
al calității aerului și al gestionării acesteia 
la toate nivelurile, ar putea fi interesate de 
punerea în aplicare a programelor naționale 
de control al poluării atmosferice, cu 
privire la proiectele lor de programe de 
control al poluării atmosferice și la orice 
actualizare efectuată înainte de finalizarea
acestora. Se inițiază consultări 
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conformitate cu legislația relevantă a 
Uniunii.

transfrontaliere în conformitate cu 
legislația relevantă a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 85
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
reprezentanții publicului au acces la 
proceduri judiciare pentru a contesta 
legalitatea de fond și procedurală a 
actelor și omisiunilor imputabile 
persoanelor private și autorităților publice 
care contravin cu oricare dintre 
dispozițiile prezentei directive. Aceste 
proceduri prevăd căi de atac adecvate și 
eficiente, inclusiv măsuri reparatorii, 
după caz, și sunt corecte, echitabile, 
prompte și accesibile din punctul de 
vedere al costului.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a Directivei privind plafoanele naționale de emisii și 
a asigura participarea publică, trebuie adăugat un drept explicit de acces în justiție pentru 
cetățeni și ONG-uri.

Amendamentul 86
José Blanco López

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este cazul, Comisia facilitează (6) Comisia facilitează elaborarea și 
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elaborarea și punerea în aplicare a 
programelor, prin intermediul unui schimb 
de bune practici.

punerea în aplicare a programelor, prin 
intermediul unui schimb de bune practici.

Or. es

Amendamentul 87
Dario Tamburrano, Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pregătesc și actualizează 
anual inventarele naționale de emisii pentru 
poluanții menționați în tabelul B din 
anexa I, în conformitate cu cerințele 
stabilite în anexă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 88
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre care aplică 
mecanismul de flexibilitate prevăzut la 
articolul 5 alineatul (1) includ 
următoarele informații în cadrul 
raportului informativ de inventariere din 
anul respectiv:

eliminat

(a) cantitatea emisiilor de NOx, SO2 și 
PM2,5 care s-ar fi înregistrat în cazul în 
care nu ar fi existat o zonă de control al 
emisiilor;

(b) nivelul reducerilor de emisii 
înregistrat în partea din statul membru 
care se află în zona de control al 
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emisiilor, în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1) litera (c);

(c) măsura în care aplică acest mecanism 
de flexibilitate;

(d) toate datele suplimentare pe care 
statele membre le pot considera necesare 
pentru facilitarea unei evaluări complete 
de către Comisie, cu sprijinul Agenției 
Europene de Mediu, a condițiilor în care 
a fost pus în aplicare mecanismul de 
flexibilitate.

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate).

Amendamentul 89
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre care optează pentru 
mecanismul de flexibilitate prevăzut la 
articolul 5 alineatul (2) furnizează un 
raport separat care să permită Comisiei să 
analizeze și să evalueze dacă sunt 
îndeplinite cerințele din dispoziția 
menționată anterior.

eliminat

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate).

Amendamentul 90
Marek Józef Gróbarczyk
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre care optează pentru 
mecanismul de flexibilitate prevăzut la 
articolul 5 alineatul (2) furnizează un 
raport separat care să permită Comisiei să 
analizeze și să evalueze dacă sunt 
îndeplinite cerințele din dispoziția 
menționată anterior.

eliminat

Or. en

Justificare

Elimină metanul din domeniul de aplicare al directivei pentru a evita duplicarea cu legislația 
privind schimbările climatice.

Amendamentul 91
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre care optează pentru 
mecanismul de flexibilitate prevăzut la 
articolul 5 alineatul (3) includ în raportul 
informativ de inventariere aferent anului 
vizat informațiile stabilite în partea 4 din 
anexa IV, care sunt necesare pentru a 
permite Comisiei să analizeze și să 
evalueze dacă sunt îndeplinite cerințele 
din dispoziția menționată anterior.

eliminat

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării articolului 5 (mecanismele de flexibilitate).
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Amendamentul 92
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură, în cazul în 
care este posibil, monitorizarea impactului 
negativ al poluării atmosferice asupra 
ecosistemelor în conformitate cu cerințele 
prevăzute în anexa V.

(1) Statele membre asigură monitorizarea 
impactului negativ al poluării atmosferice 
asupra ecosistemelor în conformitate cu 
cerințele prevăzute în anexa V.

Or. en

Amendamentul 93
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre coordonează, după caz,
monitorizarea impactului poluării 
atmosferice prin intermediul altor 
programe de monitorizare instituite în 
temeiul legislației Uniunii, inclusiv al 
Directivei 2008/50/CE și al
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului30.

(2) Statele membre coordonează 
monitorizarea impactului poluării 
atmosferice prin intermediul altor 
programe de monitorizare instituite în 
temeiul legislației Uniunii, inclusiv al 
Directivei 2008/50/CE și al 
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului30.

__________________ __________________
30 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei 
(JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

30 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei 
(JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 94
Marek Józef Gróbarczyk
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisiei 
programele lor naționale de control al 
poluării atmosferice [în termen de trei luni 
de la data menționată la articolul 17 – a se 
introduce data de către OP] și, ulterior, la 
fiecare doi ani, actualizări ale acestora.

Statele membre transmit Comisiei 
programele lor naționale de control al 
poluării atmosferice [în termen de trei luni 
de la data menționată la articolul 17 – a se 
introduce data de către OP] și, ulterior, la 
fiecare patru ani, actualizări ale acestora.

Or. en

Justificare

Dat fiind nivelul de complexitate al programelor naționale de control al poluării atmosferice, 
este important ca statele membre să dispună de timp suficient pentru actualizări.

Amendamentul 95
José Blanco López

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un program național de 
control al poluării atmosferice este 
actualizat în conformitate cu articolul 6 
alineatul (4), statul membru în cauză 
informează Comisia în acest sens în termen 
de două luni.

În cazul în care un program național de 
control al poluării atmosferice este 
actualizat în conformitate cu articolul 6 
alineatul (4), statul membru în cauză 
informează Comisia în acest sens în termen 
de o lună.

Or. es

Amendamentul 96
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre raportează emisiile și 
estimările naționale pentru CH4 în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 525/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului31.

eliminat

__________________
31 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 mai 2013 privind un mecanism de 
monitorizare și de raportare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum și de 
raportare, la nivel național și al Uniunii, 
a altor informații relevante pentru 
schimbările climatice și de abrogare a 
Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 
18.6.2013, p. 13).

Or. en

Justificare

Se bazează pe eliminarea angajamentelor de reducere a metanului din prezenta directivă. În 
lipsa angajamentelor, nu este necesar să se raporteze emisiile de metan și estimările pentru 
metan în contextul Directivei privind plafoanele naționale de emisii.

Amendamentul 97
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre raportează emisiile și 
estimările naționale pentru CH4 în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 525/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului31.

eliminat

__________________
31 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 mai 2013 privind un mecanism de 
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monitorizare și de raportare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum și de 
raportare, la nivel național și al Uniunii, 
a altor informații relevante pentru 
schimbările climatice și de abrogare a 
Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 
18.6.2013, p. 13).

Or. en

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 
actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 
suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 
corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul 98
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În orice caz, Comisia transmite un raport 
pentru anul 2025, astfel cum s-a 
menționat anterior, și, de asemenea, 
furnizează informații privind îndeplinirea 
nivelurilor intermediare de emisii 
menționate la articolul 4 alineatul (2), 
precum și motivele în cazul neîndeplinirii 
acestora. Comisia identifică necesitatea 
unor acțiuni suplimentare, luând în 
considerare și efectele sectoriale ale 
punerii în aplicare.

eliminat

Or. en

Justificare

Vizează impunerea caracterului obligatoriu al reducerii de emisii pentru 2025.
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Amendamentul 99
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În orice caz, Comisia transmite un raport 
pentru anul 2025, astfel cum s-a menționat 
anterior, și, de asemenea, furnizează 
informații privind îndeplinirea nivelurilor 
intermediare de emisii menționate la 
articolul 4 alineatul (2), precum și motivele 
în cazul neîndeplinirii acestora. Comisia 
identifică necesitatea unor acțiuni 
suplimentare, luând în considerare și 
efectele sectoriale ale punerii în aplicare.

În orice caz, Comisia transmite un raport 
pentru anul 2025, astfel cum s-a menționat 
anterior, și, de asemenea, furnizează 
informații privind îndeplinirea 
angajamentelor naționale de reducere a 
emisiilor menționate la articolul 4 
alineatul (1), precum și motivele în cazul 
neîndeplinirii acestora. Comisia identifică 
necesitatea unor acțiuni suplimentare, 
luând în considerare și efectele sectoriale 
ale punerii în aplicare.

Or. en

Justificare

Ca urmare a modificării articolului 4 alineatul (1) care prevede că angajamentele de 
reducere a emisiilor naționale ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 2025.

Amendamentul 100
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
pot include o evaluare a efectelor asupra 
mediului și a efectelor socioeconomice ale
prezentei directive.

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
includ o evaluare a efectelor asupra 
mediului și a efectelor socioeconomice ale 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze analiza riguroasă a efectelor asupra mediului și a efectelor 
socioeconomice ale prezentei directive.
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Amendamentul 101
Henna Virkkunen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
pot include o evaluare a efectelor asupra 
mediului și a efectelor socioeconomice ale 
prezentei directive.

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
includ o evaluare a efectelor asupra 
mediului și a efectelor socioeconomice ale 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Evaluarea efectelor de mediu și a efectelor socioeconomice ar trebui să fie obligatorie.

Amendamentul 102
José Blanco López

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
pot include o evaluare a efectelor asupra 
mediului și a efectelor socioeconomice ale 
prezentei directive.

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
trebuie să includă o evaluare a efectelor 
asupra mediului și a efectelor 
socioeconomice ale prezentei directive.

Or. es

Amendamentul 103
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) (2) Rapoartele menționate la alineatul (1) 
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pot include o evaluare a efectelor asupra 
mediului și a efectelor socioeconomice ale 
prezentei directive.

includ o evaluare a efectelor asupra 
mediului și a efectelor socioeconomice ale 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 104
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a

Revizuirea

Comisia revizuiește plafoanele naționale 
de emisii stabilite în prezenta directivă în 
corelație cu limitele stabilite în Directiva 
privind poluanții provenind de la instalații 
medii de ardere (UE/2015XXX) 
concomitent cu revizuirea obiectivelor în 
materie de climă și energie pentru 2030.

Or. en

Amendamentul 105
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) efectele emisiilor asupra mediului și 
a sănătății prin raportarea la indicatori-
cheie, care includ numărul anual de 
decese premature, spitalizările, numărul 
de zile lucrătoare pierdute, pierderile din 
producția agricolă, afectarea clădirilor și 
a ecosistemelor și, acolo unde este posibil, 
costurile aferente.
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Or. en

Justificare

Publicul trebuie să fie informat cu privire la efectele emisiilor asupra mediului și a sănătății 
prin raportarea la indicatori-cheie și relevanți.

Amendamentul 106
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (7), articolul 7 
alineatul (9) și articolul 8 alineatul (3) se 
conferă Comisiei, pentru o perioadă de 
timp nedeterminată, de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 5 alineatele (1) și (3), articolul 6 
alineatul (7), articolul 7 alineatul (9) și 
articolul 8 alineatul (3) se conferă 
Comisiei, pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Completare de natură tehnică vizând transpunerea amendamentului la articolul 5 
alineatele (1) și (3) cu privire la cele două mecanisme de flexibilizare suplimentare propuse.

Amendamentul 107
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel târziu 
până la [optsprezece luni de la intrarea în 
vigoare – a se introduce data de către OP].

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive cel târziu 
până la [24 de luni de la intrarea în vigoare 
– a se introduce data de către OP].
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Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că statele membre au timp suficient pentru a transpune pe 
deplin directiva în sistemele lor legislative naționale.

Amendamentul 108
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolul 1 și anexa I până la 
31 decembrie 2019;

eliminat

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 109
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea A – rândul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Totalul emisiilor naționale pe categorii de 
surse

eliminat

- CH4

Anual, din 2005 până în anul de raportare 
minus 2 (X−2)

15/02****
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Or. en

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 
actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 
suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 
corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul 110
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea C – rândul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile estimate, pe categorii de surse 
agregate

eliminat

- CH4

15/03

Or. en

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 
actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 
suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 
corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul 111
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul a

Textul propus de Comisie

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030
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până în 
2029 

până în 
2029

până în 
2029 

Belgia 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Bulgaria 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Republica 
Cehă 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Danemarca 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Germania 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Estonia 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Grecia 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Spania 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Franța 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Croația 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Irlanda 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Italia 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Cipru 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Letonia 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Lituania 55% 72% 48% 55% 32% 57%
Luxemburg 34% 44% 43% 79% 29% 58%
Ungaria 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Malta 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Țările de Jos 28% 59% 45% 68% 8% 34%
Austria 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Polonia 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Portugalia 63% 77% 36% 71% 18% 46%
România 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Slovenia 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Slovacia 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Finlanda 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Suedia 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Regatul 
Unit 59%

84%
55%

73%
32%

49%

UE 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%
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Amendamentul

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024 

Pentru 
orice an 
din 2025 
până în 

2029

Pentru 
orice 

an 
începân

d din 
2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46%
Bulgaria 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64%
Republica 
Cehă 45% 70% 74% 35% 63% 70% 18% 55%

58%

Danemarca 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60%
Germania 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44%
Estonia 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65%
Grecia 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70%
Spania 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49%
Franța 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52%
Croația 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56%
Irlanda 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39%
Italia 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56%
Cipru 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56%
Letonia 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60%
Lituania 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64%
Luxemburg 34% 46% 48% 43% 76% 82% 29% 58% 59%
Ungaria 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60%
Malta 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32%
Țările de Jos 28% 57% 61% 45% 67% 72% 8% 35% 37%
Austria 26% 53% 57% 37% 71% 77% 21% 48% 50%
Polonia 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59%
Portugalia 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47%
România 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66%
Slovenia 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65%
Slovacia 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42%
Finlanda 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54%
Suedia 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39%
Regatul 
Unit 59% 83% 85% 55% 71% 75% 32% 50%

51%

UE 28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53%

Or. en

Justificare

Angajamentele naționale de reducere a emisiilor ar trebui să fie obligatorii și pentru anul 
2025. Datele furnizate în tabel pentru angajamentele aferente anului 2025 și 2030 sunt 
preluate din „Calitatea aerului. Evaluare de impact complementară a interacțiunilor dintre 
politica UE privind calitatea aerului și politica privind clima și energia” efectuată de 
Serviciul de Cercetare al Parlamentului European.
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Amendamentul 112
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul a

Textul propus de Comisie

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Bulgaria 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Republica
Cehă 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Danemarca 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Germania 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Estonia 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Grecia 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Spania 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Franța 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Croația 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Irlanda 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Italia 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Cipru 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Letonia 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Lituania 55% 72% 48% 55% 32% 57%
Luxemburg 34% 44% 43% 79% 29% 58%
Ungaria 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Malta 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Țările de Jos 28% 59% 45% 68% 8% 34%
Austria 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Polonia 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Portugalia 63% 77% 36% 71% 18% 46%
România 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Slovenia 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Slovacia 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Finlanda 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Suedia 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Regatul 
Unit 59%

84%
55%

73%
32%

49%

UE 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%
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Amendamentul

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46%
Bulgaria 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64%
Republica 
Cehă 45% 70%

74%
35% 63% 70% 18% 55%

58%

Danemarca 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60%
Germania 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44%
Estonia 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65%
Grecia 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70%
Spania 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49%
Franța 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52%
Croația 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56%
Irlanda 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39%
Italia 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56%
Cipru 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56%
Letonia 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60%
Lituania 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64%
Luxemburg 34% 46% 48% 43% 76% 82% 29% 58% 59%
Ungaria 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60%
Malta 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32%
Țările de Jos 28% 57% 61% 45% 67% 72% 8% 35% 37%
Austria 26% 53% 50% 37% 71% 77% 21% 48% 50%
Polonia 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59%
Portugalia 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47%
România 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66%
Slovenia 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65%
Slovacia 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42%
Finlanda 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54%
Suedia 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39%
Regatul 
Unit 59% 83%

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

51%

UE 28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53%

Or. en

Justificare

În cadrul unui scenariu legat de politica privind clima și energia bazat pe obiectivele stabilite 
de Consiliul European (rezoluția adoptată de PE a recomandat obiective mai ambițioase), 
politica privind calitatea aerului optimă din punct de vedere economic ar viza un obiectiv de 
sănătate cu 7 % mai strict comparativ cu propunerea Comisiei, care ar putea fi realizat cu 
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costuri de control al poluării atmosferice mai mici cu 66 %. În 2030, acest lucru ar salva 
suplimentar 140 000 de ani de viață anual, ceea ce corespunde unei valori monetare a 
prestațiilor din domeniul sănătății cuprinse între 8,4 miliarde EUR/an și 
50,8 miliarde EUR/an (evaluarea de impact a PE efectuată de IIASA în 2014).

Amendamentul 113
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul a

Textul propus de Comisie

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Bulgaria 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Republica 
Cehă 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Danemarca 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Germania 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Estonia 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Grecia 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Spania 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Franța 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Croația 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Irlanda 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Italia 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Cipru 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Letonia 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Lituania 55% 72% 48% 55% 32% 57%
Luxemburg 34% 44% 43% 79% 29% 58%
Ungaria 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Malta 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Țările de Jos 28% 59% 45% 68% 8% 34%
Austria 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Polonia 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Portugalia 63% 77% 36% 71% 18% 46%
România 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Slovenia 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Slovacia 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Finlanda 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Suedia 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Regatul 59% 84% 55% 73% 32% 49%
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Unit
UE 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%

Amendamentul

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 43% 69% 70% 41% 61% 67% 21% 45% 46%
Bulgaria 78% 93% 94% 41% 64% 68% 21% 61% 64%
Republica 
Cehă 45% 70%

74%
35% 63% 70% 18% 55%

58%

Danemarca 35% 58% 64% 56% 66% 72% 35% 58% 60%
Germania 21% 48% 54% 39% 65% 71% 13% 42% 44%
Estonia 32% 70% 71% 18% 57% 63% 10% 35% 65%
Grecia 74% 91% 93% 31% 69% 74% 54% 68% 70%
Spania 67% 89% 89% 41% 72% 78% 22% 48% 49%
Franța 55% 78% 80% 50% 68% 74% 43% 49% 52%
Croația 55% 86% 87% 31% 65% 70% 34% 52% 56%
Irlanda 65% 84% 86% 49% 67% 79% 25% 34% 39%
Italia 35% 76% 77% 40% 67% 72% 35% 54% 56%
Cipru 83% 97% 97% 44% 69% 73% 45% 54% 56%
Letonia 8% 50% 50% 32% 38% 49% 27% 58% 60%
Lituania 55% 74% 75% 48% 53% 60% 32% 60% 64%
Luxemburg 34% 46% 48% 43% 76% 82% 29% 58% 59%
Ungaria 46% 87% 88% 34% 68% 74% 30% 57% 60%
Malta 77% 98% 99% 42% 86% 90% 23% 32% 32%
Țările de Jos 28% 57% 61% 45% 67% 72% 8% 35% 37%
Austria 26% 53% 50% 37% 71% 77% 21% 48% 50%
Polonia 59% 76% 81% 30% 52% 62% 25% 55% 59%
Portugalia 63% 79% 80% 36% 70% 75% 18% 47% 47%
România 77% 92% 93% 45% 65% 71% 25% 64% 66%
Slovenia 63% 90% 90% 39% 68% 75% 23% 64% 65%
Slovacia 57% 79% 80% 36% 57% 63% 18% 40% 42%
Finlanda 30% 32% 36% 35% 47% 54% 35% 47% 54%
Suedia 22% 18% 20% 36% 63% 67% 25% 35% 39%
Regatul 
Unit 59% 83%

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

51%

UE 28 59% 80% 83% 42% 66% 72% 28% 50% 53%

Or. en
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Amendamentul 114
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul a

Textul propus de Comisie

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) și de compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005 
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru
orice an 

din 
2020 

până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 43% 68% 41% 63% 21% 44%
Bulgaria 78% 94% 41% 65% 21% 62%
Republica 
Cehă 45%

72%
35%

66%
18%

57%

Danemarca 35% 58% 56% 69% 35% 59%
Germania 21% 53% 39% 69% 13% 43%
Estonia 32% 71% 18% 61% 10% 37%
Grecia 74% 92% 31% 72% 54% 67%
Spania 67% 89% 41% 75% 22% 48%
Franța 55% 78% 50% 70% 43% 50%
Croația 55% 87% 31% 66% 34% 48%
Irlanda 65% 83% 49% 75% 25% 32%
Italia 35% 75% 40% 69% 35% 54%
Cipru 83% 95% 44% 70% 45% 54%
Letonia 8% 46% 32% 44% 27% 49%
Lituania 55% 72% 48% 55% 32% 57%
Luxemburg 34% 44% 43% 79% 29% 58%
Ungaria 46% 88% 34% 69% 30% 59%
Malta 77% 98% 42% 89% 23% 31%
Țările de Jos 28% 59% 45% 68% 8% 34%
Austria 26% 50% 37% 72% 21% 48%
Polonia 59% 78% 30% 55% 25% 56%
Portugalia 63% 77% 36% 71% 18% 46%
România 77% 93% 45% 67% 25% 64%
Slovenia 63% 89% 39% 71% 23% 63%
Slovacia 57% 79% 36% 59% 18% 40%
Finlanda 30% 30% 35% 51% 35% 46%
Suedia 22% 22% 36% 65% 25% 38%
Regatul 
Unit 59%

84%
55%

73%
32%

49%

UE 28 59% 81% 42% 69% 28% 50%
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Amendamentul

Tabelul (a): Angajamentele de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) și de compuși 
organici volatili nemetanici (COVnm). Combustibili vânduți, anul de referință 2005. Pe baza scenariului de 

reducere a decalajului cu 75 %

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de SO2 

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de NOx

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 

COVnm comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în
2024

Pentru 
orice 

an din 
2025 
până 

în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 43% 67% 68% 41% 58% 62% 21% 44% 44%
Bulgaria 78% 91% 94% 41% 62% 67% 21% 61% 63%
Republica 
Cehă 45% 68%

72%
35%

61% 67%
18% 55%

56%

Danemarca 35% 56% 58% 56% 65% 70% 35% 59% 59%
Germania 21% 46% 53% 39% 63% 69% 13% 42% 43%
Estonia 32% 70% 71% 18% 55% 61% 10% 31% 37%
Grecia 74% 90% 92% 31% 68% 73% 54% 68% 69%
Spania 67% 89% 89% 41% 72% 77% 22% 48% 48%
Franța 55% 77% 78% 50% 66% 71% 43% 49% 50%
Croația 55% 86% 87% 31% 64% 68% 34% 52% 55%
Irlanda 65% 81% 84% 49% 64% 77% 25% 33% 33%
Italia 35% 76% 76% 40% 66% 70% 35% 54% 55%
Cipru 83% 97% 97% 44% 68% 71% 45% 53% 54%
Letonia 8% 47% 47% 32% 39% 47% 27% 57% 56%
Lituania 55% 74% 72% 48% 54% 58% 32% 59% 60%
Luxemburg 34% 44% 44% 43% 73% 79% 29% 58% 59%
Ungaria 46% 86% 88% 34% 66% 70% 30% 57% 58%
Malta 77% 98% 98% 42% 86% 89% 23% 32% 31%
Țările de Jos 28% 57% 59% 45% 65% 68% 8% 34% 35%
Austria 26% 52% 54% 37% 69% 74% 21% 47% 48%
Polonia 59% 74% 78% 30% 50% 58% 25% 53% 54%
Portugalia 63% 79% 79% 36% 72% 76% 18% 48% 48%
România 77% 92% 93% 45% 64% 68% 25% 63% 64%
Slovenia 63% 88% 89% 39% 66% 72% 23% 62% 63%
Slovacia 57% 78% 79% 36% 55% 59% 18% 41% 41%
Finlanda 30% 30% 30% 35% 45% 51% 35% 45% 47%
Suedia 22% 22% 16% 36% 62% 65% 25% 35% 38%
Regatul 
Unit 59% 82%

85%
55%

70% 74%
32% 50%

50%

UE 28 59% 79% 81% 42% 64% 70% 28% 50% 51%

Or. en

Justificare

Cifrele (limitele emisiilor) sunt preluate din scenariul reducerii decalajului cu 75 % formulat 
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în evaluarea de impact a Comisiei, aceasta fiind opțiunea cea mai rentabilă deopotrivă 
potrivit evaluării de impact a Comisiei și evaluării de impact a Parlamentului European. 

Amendamentul 115
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul b

Textul propus de Comisie

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine 
în suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 
2005.

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 20% 47% 26%
Bulgaria 3% 10% 20% 64% 53%
Republica 
Cehă 7%

35%
17%

51% 31%

Danemarca 24% 37% 33% 64% 24%
Germania 5% 39% 26% 43% 39%
Estonia 1% 8% 15% 52% 23%
Grecia 7% 26% 35% 72% 40%
Spania 3% 29% 15% 61% 34%
Franța 4% 29% 27% 48% 25%
Croația 1% 24% 18% 66% 31%
Irlanda 1% 7% 18% 35% 7%
Italia 5% 26% 10% 45% 40%
Cipru 10% 18% 46% 72% 18%
Letonia 1% 1% 16% 45% 37%
Lituania 10% 10% 20% 54% 42%
Luxemburg 1% 24% 15% 48% 27%
Ungaria 10% 34% 13% 63% 55%
Malta 4% 24% 25% 80% 32%
Țările de Jos 13% 25% 37% 38% 33%
Austria 1% 19% 20% 55% 20%
Polonia 1% 26% 16% 40% 34%
Portugalia 7% 16% 15% 70% 29%
România 13% 24% 28% 65% 26%
Slovenia 1% 24% 25% 70% 28%
Slovacia 15% 37% 36% 64% 41%
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Finlanda 20% 20% 30% 39% 15%
Suedia 15% 17% 19% 30% 18%
Regatul 
Unit 8%

21%
30%

47% 41%

UE 28 6% 27% 22% 51% 33%

Amendamentul

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine 
în suspensie (PM2,5), de mercur (Hg) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, 
anul de referință 2005.

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice 
an din 
2025 
până 
în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2024

Pentru 
orice an 
din 2025 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 17% 20% 48% 50% 26%
Bulgaria 3% 11% 10% 20% 64% 70% 53%
Republica 
Cehă 7% 35%

36%
17%

51% 59% 31%

Danemarca 24% 37% 38% 33% 61% 67% 24%
Germania 5% 46% 47% 26% 42% 46% 39%
Estonia 1% 10% 10% 15% 51% 74% 23%
Grecia 7% 28% 28% 35% 71% 73% 40%
Spania 3% 29% 30% 15% 63% 64% 34%
Franța 4% 31% 32% 27% 46% 52% 25%
Croația 1% 27% 29% 18% 67% 71% 31%
Irlanda 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7%
Italia 5% 29% 29% 10% 44% 56% 40%
Cipru 10% 21% 21% 46% 73% 74% 18%
Letonia 1% 3% 4% 16% 56% 63% 37%
Lituania 10% 10% 10% 20% 57% 65% 42%
Luxemburg 1% 25% 25% 15% 48% 50% 27%
Ungaria 10% 38% 38% 13% 63% 66% 55%
Malta 4% 25% 28% 25% 80% 81% 32%
Țările de Jos 13% 24% 26% 37% 40% 42% 33%
Austria 1% 20% 19% 20% 56% 59% 20%
Polonia 1% 28% 29% 16% 37% 53% 34%
Portugalia 7% 22% 20% 15% 70% 71% 29%
România 13% 25% 25% 28% 64% 69% 26%
Slovenia 1% 25% 26% 25% 76% 77% 28%
Slovacia 15% 41% 41% 36% 63% 66% 41%
Finlanda 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15%
Suedia 15% 18% 18% 19% 35% 44% 18%
Regatul 
Unit 8% 22% 22% 30% 48%

50% 41%

UE 28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 33%
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Justificare

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.

Amendamentul 116
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul b

Textul propus de Comisie

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine în 
suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 20% 47% 26%
Bulgaria 3% 10% 20% 64% 53%
Republica 
Cehă 7%

35%
17%

51% 31%

Danemarca 24% 37% 33% 64% 24%
Germania 5% 39% 26% 43% 39%
Estonia 1% 8% 15% 52% 23%
Grecia 7% 26% 35% 72% 40%
Spania 3% 29% 15% 61% 34%
Franța 4% 29% 27% 48% 25%
Croația 1% 24% 18% 66% 31%
Irlanda 1% 7% 18% 35% 7%
Italia 5% 26% 10% 45% 40%
Cipru 10% 18% 46% 72% 18%
Letonia 1% 1% 16% 45% 37%
Lituania 10% 10% 20% 54% 42%
Luxemburg 1% 24% 15% 48% 27%
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Ungaria 10% 34% 13% 63% 55%
Malta 4% 24% 25% 80% 32%
Țările de Jos 13% 25% 37% 38% 33%
Austria 1% 19% 20% 55% 20%
Polonia 1% 26% 16% 40% 34%
Portugalia 7% 16% 15% 70% 29%
România 13% 24% 28% 65% 26%
Slovenia 1% 24% 25% 70% 28%
Slovacia 15% 37% 36% 64% 41%
Finlanda 20% 20% 30% 39% 15%
Suedia 15% 17% 19% 30% 18%
Regatul 
Unit 8%

21%
30%

47% 41%

UE 28 6% 27% 22% 51% 33%
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mentul

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine în suspensie (PM2,5), de metan (CH4) și de mercur 
(Hg). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul 

membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de CH4

comparativ cu anul 2005

Reducerea emisiilor de Hg comparativ 

cu anul 2005

Pentru 

orice an 

din 

2020 

până în 

2024 

Pentru 

orice 

an din 

2025 

până 

în 

2029

Pentru 

orice an 

începând 

din 2030

Pentru 
orice an 

din 
2020 

până în 
2024

Pentru 

orice an 

din 2025 

până în 

2029

Pentru 

orice an 

începând 

din 2030

Pentru 
orice an 
din 2020 
până în 

2024

Pentru 

orice 

an din 

2025 

până în 

2029

Pentru 

orice an 

începând 

din 2030

Pentru 

orice an 

din 2020 

până în 

2024

Pentru 

orice an 

din 2025 

până în 

2029

Pentru 

orice an 

începând 

din 2030

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

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

Republica 

Cehă 7% 35% 36% 17% 51% 59%

31%

Danemarca 24% 37% 38% 33% 61% 67% 24%

Germania 5% 46% 47% 26% 42% 46% 39%

Estonia 1% 10% 10% 15% 51% 74% 23%

Grecia 7% 28% 28% 35% 71% 73% 40%

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

Franța 4% 31% 32% 27% 46% 52% 25%

Croația 1% 27% 29% 18% 67% 71% 31%

Irlanda 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7%

Italia 5% 29% 29% 10% 44% 56% 40%

Cipru 10% 21% 21% 46% 73% 74% 18%
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Letonia 1% 3% 4% 16% 56% 63% 37%

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

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

Ungaria 10% 38% 38% 13% 63% 66% 55%

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

Țările de Jos 13% 24% 26% 37% 40% 42% 33%

Austria 1% 20% 19% 20% 56% 59% 20%

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

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

România 13% 25% 25% 28% 64% 69% 26%

Slovenia 1% 25% 26% 25% 76% 77% 28%

Slovacia 15% 41% 41% 36% 63% 66% 41%

Finlanda 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15%

Suedia 15% 18% 18% 19% 35% 44% 18%

Regatul Unit 8% 22% 22% 30% 48% 50% 41%

UE 28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 33%
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Amendamentul 117
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul b

Textul propus de Comisie

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine în 
suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 20% 47% 26%
Bulgaria 3% 10% 20% 64% 53%
Republica 
Cehă 7%

35%
17%

51% 31%

Danemarca 24% 37% 33% 64% 24%
Germania 5% 39% 26% 43% 39%
Estonia 1% 8% 15% 52% 23%
Grecia 7% 26% 35% 72% 40%
Spania 3% 29% 15% 61% 34%
Franța 4% 29% 27% 48% 25%
Croația 1% 24% 18% 66% 31%
Irlanda 1% 7% 18% 35% 7%
Italia 5% 26% 10% 45% 40%
Cipru 10% 18% 46% 72% 18%
Letonia 1% 1% 16% 45% 37%
Lituania 10% 10% 20% 54% 42%
Luxemburg 1% 24% 15% 48% 27%
Ungaria 10% 34% 13% 63% 55%
Malta 4% 24% 25% 80% 32%
Țările de Jos 13% 25% 37% 38% 33%
Austria 1% 19% 20% 55% 20%
Polonia 1% 26% 16% 40% 34%
Portugalia 7% 16% 15% 70% 29%
România 13% 24% 28% 65% 26%
Slovenia 1% 24% 25% 70% 28%
Slovacia 15% 37% 36% 64% 41%
Finlanda 20% 20% 30% 39% 15%
Suedia 15% 17% 19% 30% 18%
Regatul 8% 21% 30% 47% 41%
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Unit
UE 28 6% 27% 22% 51% 33%

Amendamentul

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine în 
suspensie (PM2,5), de metan (CH4) și de mercur (Hg). Combustibili vânduți, anul de referință 
2005. Pe baza scenariului de reducere a decalajului cu 75 %

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în 
2029

Pentru 
orice 
an din 
2025 
până 
în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2024

Pentru 
orice an 
din 2025 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru orice 
an din 2025 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 16% 20% 46% 46% 26%
Bulgaria 3% 11% 11% 20% 60% 64% 53%
Republica 
Cehă 7% 35%

36%
17% 47%

49% 31%

Danemarca 24% 40% 41% 33% 62% 64% 24%
Germania 5% 46% 47% 26% 41% 43% 39%
Estonia 1% 23% 21% 15% 48% 52% 23%
Grecia 7% 28% 28% 35% 71% 72% 40%
Spania 3% 30% 30% 15% 61% 60% 34%
Franța 4% 31% 32% 27% 43% 48% 25%
Croația 1% 31% 30% 18% 65% 67% 31%
Irlanda 1% 14% 14% 18% 32% 35% 7%
Italia 5% 29% 29% 10% 42% 45% 40%
Cipru 10% 23% 21% 46% 73% 73% 18%
Letonia 1% 1% 2% 16% 52% 54% 37%
Lituania 10% 10% 1% 20% 55% 57% 42%
Luxemburg 1% 25% 25% 15% 47% 48% 27%
Ungaria 10% 38% 37% 13% 61% 63% 55%
Malta 4% 26% 27% 25% 79% 80% 32%
Țările de Jos 13% 24% 25% 37% 38% 39% 33%
Austria 1% 20% 20% 20% 54% 55% 20%
Polonia 1% 29% 29% 16% 31% 38% 34%
Portugalia 7% 22% 20% 15% 69% 69% 29%
România 13% 29% 30% 28% 61% 64% 26%
Slovenia 1% 26% 26% 25% 73% 74% 28%
Slovacia 15% 41% 41% 36% 62% 62% 41%
Finlanda 20% 20% 18% 30% 37% 41% 15%
Suedia 15% 20% 19% 19% 33% 34% 18%
Regatul 
Unit 8% 22%

21%
30% 47%

48% 41%

UE 28 6% 30% 30% 22% 48% 51% 33%

Or. en
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Justificare

Cifrele (limitele emisiilor) sunt preluate din scenariul reducerii decalajului cu 75 % formulat 
în evaluarea de impact a Comisiei, aceasta fiind opțiunea cea mai rentabilă deopotrivă 
potrivit evaluării de impact a Comisiei și evaluării de impact a Parlamentului European.

Amendamentul 118
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul b

Textul propus de Comisie

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 20% 47% 26%
Bulgaria 3% 10% 20% 64% 53%
Republica 
Cehă 7%

35%
17%

51% 31%

Danemarca 24% 37% 33% 64% 24%
Germania 5% 39% 26% 43% 39%
Estonia 1% 8% 15% 52% 23%
Grecia 7% 26% 35% 72% 40%
Spania 3% 29% 15% 61% 34%
Franța 4% 29% 27% 48% 25%
Croația 1% 24% 18% 66% 31%
Irlanda 1% 7% 18% 35% 7%
Italia 5% 26% 10% 45% 40%
Cipru 10% 18% 46% 72% 18%
Letonia 1% 1% 16% 45% 37%
Lituania 10% 10% 20% 54% 42%
Luxemburg 1% 24% 15% 48% 27%
Ungaria 10% 34% 13% 63% 55%
Malta 4% 24% 25% 80% 32%
Țările de Jos 13% 25% 37% 38% 33%
Austria 1% 19% 20% 55% 20%
Polonia 1% 26% 16% 40% 34%
Portugalia 7% 16% 15% 70% 29%
România 13% 24% 28% 65% 26%
Slovenia 1% 24% 25% 70% 28%
Slovacia 15% 37% 36% 64% 41%
Finlanda 20% 20% 30% 39% 15%
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Suedia 15% 17% 19% 30% 18%
Regatul 
Unit 8%

21%
30%

47% 41%

UE 28 6% 27% 22% 51% 33%

Amendamentul

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2024

Pentru 
orice 
an din 
2025 
până 
în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în
2024

Pentru 
orice an 
din 2025 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 17% 20% 48% 50% 26%
Bulgaria 3% 11% 10% 20% 64% 70% 53%
Republica 
Cehă 7%

35% 36%
17% 51%

59% 31%

Danemarca 24% 37% 38% 33% 61% 67% 24%
Germania 5% 46% 47% 26% 42% 46% 39%
Estonia 1% 10% 10% 15% 51% 74% 23%
Grecia 7% 28% 28% 35% 71% 73% 40%
Spania 3% 29% 30% 15% 63% 64% 34%
Franța 4% 31% 32% 27% 46% 52% 25%
Croația 1% 27% 29% 18% 67% 71% 31%
Irlanda 1% 11% 14% 18% 35% 44% 7%
Italia 5% 29% 29% 10% 44% 56% 40%
Cipru 10% 21% 21% 46% 73% 74% 18%
Letonia 1% 3% 4% 16% 56% 63% 37%
Lituania 10% 4% 1% 20% 57% 65% 42%
Luxemburg 1% 25% 25% 15% 48% 50% 27%
Ungaria 10% 38% 38% 13% 63% 66% 55%
Malta 4% 25% 28% 25% 80% 81% 32%
Țările de Jos 13% 24% 26% 37% 40% 42% 33%
Austria 1% 20% 19% 20% 56% 59% 20%
Polonia 1% 28% 29% 16% 37% 53% 34%
Portugalia 7% 22% 20% 15% 70% 71% 29%
România 13% 25% 25% 28% 64% 69% 26%
Slovenia 1% 25% 26% 25% 76% 77% 28%
Slovacia 15% 41% 41% 36% 63% 66% 41%
Finlanda 20% 17% 17% 30% 41% 48% 15%
Suedia 15% 18% 18% 19% 35% 44% 18%
Regatul 
Unit 8%

22% 22%
30% 48%

50% 41%

UE 28 6% 29% 30% 22% 51% 58% 33%

Or. en
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Justificare

În cadrul unui scenariu legat de politica privind clima și energia bazat pe obiectivele stabilite 
de Consiliul European (rezoluția adoptată de PE a recomandat obiective mai ambițioase), 
politica privind calitatea aerului optimă din punct de vedere economic ar viza un obiectiv de 
sănătate cu 7 % mai strict comparativ cu propunerea Comisiei, care ar putea fi realizat cu 
costuri de control al poluării atmosferice mai mici cu 66 %. În 2030, acest lucru ar salva 
suplimentar 140 000 de ani de viață anual, ceea ce corespunde unei valori monetare a 
prestațiilor din domeniul sănătății cuprinse între 8,4 miliarde EUR/an și 
50,8 miliarde EUR/an (evaluarea de impact a PE efectuată de IIASA în 2014).

Amendamentul 119
Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul b

Textul propus de Comisie

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine în 
suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de 
CH4 comparativ cu anul 
2005

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Belgia 2% 16% 20% 47% 26%
Bulgaria 3% 10% 20% 64% 53%
Republica 
Cehă 7%

35%
17%

51% 31%

Danemarca 24% 37% 33% 64% 24%
Germania 5% 39% 26% 43% 39%
Estonia 1% 8% 15% 52% 23%
Grecia 7% 26% 35% 72% 40%
Spania 3% 29% 15% 61% 34%
Franța 4% 29% 27% 48% 25%
Croația 1% 24% 18% 66% 31%
Irlanda 1% 7% 18% 35% 7%
Italia 5% 26% 10% 45% 40%
Cipru 10% 18% 46% 72% 18%
Letonia 1% 1% 16% 45% 37%
Lituania 10% 10% 20% 54% 42%
Luxemburg 1% 24% 15% 48% 27%
Ungaria 10% 34% 13% 63% 55%
Malta 4% 24% 25% 80% 32%
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Țările de Jos 13% 25% 37% 38% 33%
Austria 1% 19% 20% 55% 20%
Polonia 1% 26% 16% 40% 34%
Portugalia 7% 16% 15% 70% 29%
România 13% 24% 28% 65% 26%
Slovenia 1% 24% 25% 70% 28%
Slovacia 15% 37% 36% 64% 41%
Finlanda 20% 20% 30% 39% 15%
Suedia 15% 17% 19% 30% 18%
Regatul 
Unit 8%

21%
30%

47% 41%

UE 28 6% 27% 22% 51% 33%

Amendamentul

Tabelul (b): Angajamentele de reducere a emisiilor de amoniac (NH3), de particule fine în 
suspensie (PM2,5) și de metan (CH4). Combustibili vânduți, anul de referință 2005.

Statul 
membru

Reducerea emisiilor de NH3

comparativ cu anul 2005
Reducerea emisiilor de PM2,5

comparativ cu anul 2005
eliminat

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în 
2029

Pentru 
orice 
an din 
2025 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

Pentru 
orice an 
din 
2020 
până în 
2024

Pentru 
orice an 
din 2025 
până în 
2029

Pentru 
orice an 
începând 
din 2030

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

Bulgaria 3% 11% 11% 20% 60% 64%

Republica 
Cehă 7% 35%

36%
17% 47%

49%

Danemarca 24% 40% 41% 33% 62% 64%

Germania 5% 46% 47% 26% 41% 43%

Estonia 1% 23% 21% 15% 48% 52%

Grecia 7% 28% 28% 35% 71% 72%

Spania 3% 30% 30% 15% 61% 60%

Franța 4% 31% 32% 27% 43% 48%

Croația 1% 31% 30% 18% 65% 67%

Irlanda 1% 14% 14% 18% 32% 35%
Italia 5% 29% 29% 10% 42% 45%

Cipru 10% 23% 21% 46% 73% 73%

Letonia 1% 1% 2% 16% 52% 54%

Lituania 10% 10% 1% 20% 55% 57%

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

Ungaria 10% 38% 37% 13% 61% 63%

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

Țările de Jos 13% 24% 25% 37% 38% 39%

Austria 1% 20% 20% 20% 54% 55%

Polonia 1% 29% 29% 16% 31% 38%
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Portugalia 7% 22% 20% 15% 69% 69%

România 13% 29% 30% 28% 61% 64%

Slovenia 1% 26% 26% 25% 73% 74%

Slovacia 15% 41% 41% 36% 62% 62%

Finlanda 20% 20% 18% 30% 37% 41%

Suedia 15% 20% 19% 19% 33% 34%

Regatul 
Unit 8% 22%

21%
30% 47%

48%

UE 28 6% 30% 30% 22% 48% 51%

Or. en

Justificare

Propunerea de a include metanul în directivă începând cu anul 2030 ar depăși cadrul 
actualei legislații internaționale în materie de climă, determinând o povară administrativă 
suplimentară pentru industrie și statele membre fără a genera, în schimb, beneficii 
corespunzătoare pentru mediu.

Amendamentul 120
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul b – coloana 2 – subcoloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru orice an din 2020 până în 2029 eliminat

2%

3%

7%

24%

5%

1%

7%

3%

4%

1%

1%

5%
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10%

1%

10%

1%

10%

4%

13%

1%

1%

7%

13%

1%

15%

20%

15%

8%

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 121
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Anexa II – tabelul b – coloana 4 – subcoloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru orice an începând din 2030 eliminat

26%
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53%

31%

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

Justificare

Metanul este un gaz cu efect de seră important, atenuarea efectelor acestuia fiind deja 
aplicată prin politica europeană privind clima și energia. Includerea unor obiective specifice 
de reducere a metanului în Directiva privind plafoanele naționale de emisii ar reprezenta o 
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dublă reglementare inutilă.

Amendamentul 122
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

MĂSURI CARE POT FI INCLUSE ÎN 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
CONTROL AL POLUĂRII 
ATMOSFERICE

MĂSURI CARE SE INCLUD ÎN 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
CONTROL AL POLUĂRII 
ATMOSFERICE

Or. en

Justificare

În cazul în care sectorul agricol nu ar contribui la reducerea de emisii, celelalte sectoare ale 
economiei, inclusiv industria și sectorul energetic ar trebui să pună în aplicare măsuri mai 
costisitoare pentru a atinge aceleași obiective de mediu.

Amendamentul 123
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri care pot fi incluse în programul 
național de control al poluării aerului.

Măsuri care se includ în programul 
național de control al poluării aerului.

Or. en

Amendamentul 124
Dario Tamburrano

Propunere de directivă
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Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre reduc emisiile de 
amoniac provenite din îngrășămintele 
anorganice, prin următoarele metode:

3. Statele membre reduc emisiile de 
amoniac provenite din îngrășămintele 
anorganice, prin următoarele metode:

(a) interzicerea utilizării de îngrășăminte 
pe bază de carbonat de amoniu;

(a) interzicerea utilizării de îngrășăminte pe 
bază de uree;

(b) înlocuirea, în măsura în care este 
posibil, a îngrășămintelor pe bază de uree 
cu îngrășăminte pe bază de nitrat de 
amoniu;

(c) în cazul în care se aplică în continuare 
îngrășăminte pe bază de uree, utilizarea 
unor metode despre care s-a demonstrat 
că reduc emisiile de amoniac cu cel puțin 
30 % în comparație cu utilizarea metodei 
de referință, astfel cum este specificată în 
documentul orientativ privind amoniacul;

(d) împrăștierea îngrășămintelor 
anorganice în conformitate cu necesitățile 
previzibile ale culturii sau pășunii în cauză 
în ceea ce privește azotul și fosforul, 
luându-se în considerare și conținutul de 
nutrienți existent în sol și nutrienții 
proveniți din alte tipuri de îngrășăminte.

(d) împrăștierea îngrășămintelor 
anorganice în conformitate cu necesitățile 
previzibile ale culturii sau pășunii în cauză 
în ceea ce privește azotul și fosforul, 
luându-se în considerare și conținutul de 
nutrienți existent în sol și nutrienții 
proveniți din alte tipuri de îngrășăminte.

Or. en


