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BEKNOPTE MOTIVERING

De emissies van antropogene gassen en stofdeeltjes worden voornamelijk veroorzaakt door 
onvolledige verbrandingsprocessen van brandstoffen voor verwarming, energieopwekking en  
vervoer, door industriële chemische processen, alsmede door slijtage in het wegverkeer. Hun 
intensiteit kan een seizoensgebonden karakter hebben en betreft o.a. de emissies op geringe 
hoogte.

De richtlijn van het EP en de Raad heeft ten doel nieuwe nationale emissiegrenswaarden vast 
te stellen voor de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen. Het voorstel voor een richtlijn 
moet de bestaande Richtlijn 2001/81/EG vervangen, waarin de nationale emissieplafonds 
voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen tot het jaar 2010 waren vastgelegd, en 
tegelijkertijd het EU-recht aanpassen aan de internationale verplichtingen die voortvloeien uit 
het Protocol van Göteborg van 1999. Doel van het voorstel is de mogelijke bedreigingen van 
de volksgezondheid, het milieu en het klimaat te verminderen. Het voorstel is het gevolg van 
de herziening van het beleid ter bescherming van de atmosfeer en maakt deel uit van het 
pakket van nieuwe Uniewetgeving. 

Behalve de aanpassing van het EU-recht aan de gewijzigde bepalingen van het protocol dat 
inmiddels 25 jaar oud is, behelst het voorstel voor een richtlijn een wijziging – nl. de 
geleidelijke aanscherping van de reductieverplichtingen in de periode 2010 en 2030 en daarna 
- met betrekking tot vier luchtverontreinigende stoffen die in de geldende richtlijn worden 
vermeld (zwaveldioxide, stikstofoxide,  vluchtige organische stoffen met uitzondering van 
methaan en ammoniak), met betrekking tot stofdeeltjes met een diameter van niet minder dan 
2,5 µm (in overeenstemming met het gewijzigde protocol), alsmede met betrekking tot 
emissies van methaan. Met betrekking tot deze ambitieuze plannen om de verontreinigende 
stoffen te beperken, zijn in het voorstel voor een richtlijn op middellange termijn (2025) 
emissieplafonds voorzien. 

De emissiereductieverbintenissen van de lidstaten worden uitgedrukt als percentage van de 
emissiereductie die het verschil weergeeft tussen de totale emissies die zijn vrijgekomen 
tijdens het referentiejaar (2005) en de totale emissies die zijn vrijgekomen tijdens het 
onderzochte kalenderjaar.  De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe nationale programma’s op 
te stellen ter beperking van de luchtverontreiniging en deze om de twee jaar te actualiseren. 
De programma’s moeten een beschrijving bevatten van de activiteiten die de lidstaten in staat 
stellen de financiële gevolgen van het verwezenlijken van de reductiedoelstellingen grondig te 
analyseren. De lidstaten hebben bovendien de verplichting om de beperking van de 
luchtverontreiniging te monitoren, alsmede een nationale emissie-inventaris en -prognose op 
te stellen. Zowel de nationale programma’s als de emissie-inventarissen moeten worden 
voorgelegd aan de Europese Commissie. 

Het voorstel voor een richtlijn behelst tevens een kleine wijziging van Richtlijn 2003/35/EG 
betreffende  inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's 
betreffende het milieu. De wijziging betreft de verwijzing naar de bepaling betreffende de 
opstelling van nationale programma’s ter beperking van de luchtverontreiniging.
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Wijziging van Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad was o.a. 
noodzakelijk vanwege de verzuring van de bodem, eutrofiëring van het water, alsmede de 
geleidelijke klimaatverandering. Het werd derhalve onontbeerlijk een nieuwe rechtshandeling 
op te stellen ter consolidering van de tot dusverre toegepaste bepalingen.

Het belangrijkst zijn de wijzigingen van rechtsbepalingen die betrekking hebben op de 
inspraak van het publiek bij de opstelling van plannen en programma’s betreffende het milieu. 
In bijlage I bij de richtlijn zijn derhalve verwijzingen opgenomen naar de nationale 
bepalingen betreffende de beperking van luchtverontreiniging.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur staat positief tegenover het nieuwe voorstel voor een richtlijn van het EP en de 
Raad, ofschoon hij moet vaststellen dat de grondslagen alweer een kwart eeuw geleden zijn 
opgesteld en er in het ontwerp geen verwijzing is opgenomen naar de behoefte aan betere 
regulering en monitoring van die emissies, met name op lokaal niveau door middel van 
verbeterde meetmethoden. 

Specifieke opmerkingen

1) In het voorstel wordt geen gewag gemaakt van de emissie van alle stofdeeltjes, inclusief de 
emissie van stofdeeltjes met een diameter van minder dan 2,5 µm, en met name de 
stofdeeltjes met een diameter die wordt uitgedrukt in nanometer (nm) zijn het gevaarlijkst 
voor de volksgezondheid en het klimaat. 

2) Er wordt geen gewag gemaakt van de emissie van gechloreerde aromatische 
koolwaterstoffen, zoals dioxines.

3) Een belangrijke en actuele kwestie is het probleem van de seizoensgebonden emissies, met 
name de toename van de emissies in het stookseizoen, en met name de zogenoemde emissies 
op geringe hoogte.

4) De emissies verspreiden zich ongeacht de grenzen en in verband daarmee mogen 
kustlanden en ook de luchtvaart en het zeevervoer niet worden ontheven van de verplichting 
om deze emissies te beperken. Landen mogen hun emissies niet inventariseren met behulp 
van de zogenoemde flexibiliteit.

5) Een van de gevaarlijke gassen die door menselijk toedoen in de atmosfeer terechtkomen, 
hoewel het niet in grote hoeveelheden wordt geproduceerd, is waterstofsulfide (H2S). Bekend 
zijn bijv. bacteriële methoden voor de raffinage van dieselolie bij het vervoer over zee en de 
aanzienlijke emissie van dit giftige gas in de atmosfeer (H2S).

6) In formeel opzicht ontbreekt het in het voorstel van de Commissie echter aan transparantie, 
maar vooral bij het verwijzen naar de inhoud van de verschillende bijlagen in het voorstel van 
de Commissie. De geanalyseerde onderhavige rechtshandeling zou – volgens de rapporteur 
voor advies  – moeten beschikken over eigen bijlagen, en ten minste veel nauwkeuriger 
moeten aangeven naar welke specifieke documenten zij verwijzen.
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AMENDEMENTEN
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt de grenswaarden vast 
voor de atmosferische emissies van de 
lidstaten van verzuring en eutrofiëring 
veroorzakende verontreinigende stoffen, 
ozonprecursoren, primaire stofdeeltjes en 
precursoren van secundaire stofdeeltjes en 
andere luchtverontreinigende stoffen en 
verplicht de lidstaten ertoe om nationale 
programma’s ter beperking van de 
luchtverontreiniging op te zetten, goed te 
keuren en uit te voeren en de emissie van
verontreinigende stoffen en de effecten 
ervan te monitoren en te rapporteren.

Deze richtlijn stelt de grenswaarden vast 
voor de meetbare atmosferische emissies 
van gassen en stofdeeltjes van de lidstaten, 
d.w.z. van verzuring en eutrofiëring 
veroorzakende verontreinigende stoffen, 
alsmede van ozonprecursoren, primaire 
stofdeeltjes en precursoren van secundaire 
stofdeeltjes, en wijst op moeilijk meetbare 
bronnen van andere luchtverontreinigende 
stoffen die aerosolen vormen; verplicht de 
lidstaten ertoe om nationale programma’s 
ter beperking van de luchtverontreiniging 
op te zetten, goed te keuren en uit te voeren 
en betere methoden uit te werken om de 
verontreinigende stoffen en de effecten van 
de emissies te monitoren en te rapporteren.

Or. pl

Motivering

De emissiegrenswaarden kunnen alleen betrekking hebben op die soorten en vormen die exact 
gemeten kunnen worden, gebruikmakend van de bestaande fysisch-chemische methoden die 
gebruikt worden voor het monitoren. Er dient echter te worden gewezen op emissiebronnen 
die moeilijk exact meetbaar zijn, maar duurzame en voor de gezondheid en het klimaat 
schadelijke aerosolen vormen, en er moeten verbeterde methodes worden ontwikkeld om ze te 
monitoren.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "emissie": uitstoot van stoffen uit een 1. "emissie": algemeen fysisch-chemisch 
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puntbron of een diffuse bron in de 
atmosfeer;

proces van het genereren en uitstoten in 
de atmosfeer van gassen of stofdeeltjes uit
puntbronnen of diffuse bronnen;

Or. pl

Motivering

Het gaat er in algemenere en complexere zin om alle processen eronder te laten vallen, en 
dus zowel het genereren als het uitstoten, en niet alleen de laatste fase, het uitstoten van de 
stoffen zelf.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. “emissies op geringe hoogte”:
schoorsteenemissies uit puntbronnen met 
een seizoensgebonden karakter, 
hoofdzakelijk gedurende het stookseizoen, 
van gassen of stofdeeltjes die in de 
atmosfeer worden uitgestoten ten gevolge 
van de convectiestroom van afvalgassen 
van verbrandingsketels met een laag 
rendement, wat het gevolg is van lage 
verbrandingsefficiëntie en een gebrek aan 
zuurstof; 

Or. pl

Motivering

Dit is een van de bronnen van voor de gezondheid schadelijk verontreinigende gassen, die 
vaak voorkomt in agglomeraties, en houdt verband met de geringe verbrandingsefficiëntie en 
kan leiden, ten gevolge van het blijven hangen van de verontreinigende gassen, tot de 
vorming van de zogenoemde smog.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "stikstofoxiden" (NOx): 4. "stikstofoxiden" (NOx): een mengsel 
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stikstofmonoxide en stikstofdioxide, 
uitgedrukt als stikstofdioxide;

van stikstofoxiden van ongedefinieerde 
samenstelling;

Or. pl

Motivering

Het betreft de precisering dat NOx een mengsel is van stikstofoxiden van ongedefinieerde 
samenstelling, dat achterblijft bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Dat mengsel 
bestaat uit aanzienlijk grotere hoeveelheden van het schadelijke NO dan van het minder 
schadelijke NO2, en bevat soms sporen van distikstofoxide (N2O).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "vluchtige organische stoffen met 
uitzondering van methaan" (NMVOS): alle 
organische verbindingen van antropogene 
aard met uitzondering van methaan, die 
fotochemische oxidatiemiddelen kunnen 
vormen door reactie met stikstofoxiden in 
aanwezigheid van zonlicht;

5. "vluchtige organische stoffen met 
uitzondering van methaan" (NMVOS): alle 
organische verbindingen van antropogene 
aard in de atmosfeer, met uitzondering van 
methaan, die ten gevolge van de effecten 
van zonnestraling reageren met de 
stikstofdioxide in de atmosfeer om
fotochemische oxidatiemiddelen te 
vormen;

Or. pl

Motivering

Benadrukt moet worden dat dit verschijnsel zich voordoet in de atmosfeer, en niet uitsluitend 
tijdens het verbrandingsproces van fossiele brandstoffen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 
jaarlijkse antropogene emissies van 
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 
methaan (CH4) en andere vluchtige 
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uitzondering van methaan (NMVOS), 
ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5) en
methaan (CH4) overeenkomstig de 
nationale emissiereductieverbintenissen die 
gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 
vastgesteld in bijlage II.

organische stoffen (VOS), ammoniak 
(NH3), organische en niet-organische
partikels in vaste (PM2,5) of vloeibare
toestand overeenkomstig de nationale 
emissiereductieverbintenissen die gelden 
vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 
bijlage II.

Or. pl

Motivering

Het begrip “vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan” is wetenschappelijk 
gezien te weinig professioneel. Bovendien moet erop worden gewezen dat de schadelijke 
aerosolen bestaan uit gesuspendeerde vaste en vloeibare micro- en nanopartikels in de lucht.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 
alle noodzakelijke maatregelen die geen 
buitensporige kosten met zich brengen om 
hun antropogene emissies van SO2, NOx, 
NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 
beperken. Het niveau daarvan wordt 
bepaald op basis van verkochte brandstof, 
aan de hand van een lineaire 
reductietraject tussen hun emissieniveaus 
voor 2020 en de emissieniveaus bij 
naleving van de voor 2030 vastgestelde 
emissiereductieverbintenissen.

2. Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 
alle noodzakelijke maatregelen die geen 
buitensporige kosten met zich brengen om 
hun antropogene emissies in 2025, als 
bedoeld in lid 1, direct te beperken op hun 
grondgebied, in hun territoriale wateren, 
alsmede in hun exclusieve economische 
zone.

Or. pl

Motivering

In plaats van het soort emissies te herhalen volstaat het om te verwijzen naar het eerdere lid. 
Gezien de technologische vooruitgang op het gebied van de verbrandingsefficiëntie, is het 
bepalen van het niveau op basis van de hoeveelheid verkochte brandstof een grove fout. 
Bovendien gaat het niet aan andere normen en criteria te hanteren voor territoriale wateren 
en economische zones van lidstaten omdat de klimaatverandering de gehele planeet betreffen.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De volgende emissies worden niet in 
aanmerking genomen teneinde te voldoen 
aan de leden 1 en 2:

3. De volgende emissies worden in 
aanmerking genomen teneinde te voldoen 
aan de leden 1 en 2:

a) emissies van vliegtuigen, buiten de 
landings- en startcyclus;

a) emissies van vliegtuigen, buiten de 
landings- en startcyclus;

b) emissies op de Canarische eilanden, de 
Franse overzeese departementen, Madeira 
en de Azoren;

b) emissies op de Canarische eilanden, de 
Franse overzeese departementen, Madeira 
en de Azoren;

c) emissies van de nationale zeevaart van 
en naar de onder b) genoemde gebieden;

c) emissies van de nationale zeevaart van 
en naar de onder b) genoemde gebieden;

d) emissies van de zeevaart, onverminderd 
artikel 5, lid 1.

d) emissies van de zeevaart, onverminderd 
artikel 5, lid 1.

Or. pl

Motivering

We mogen de ogen niet sluiten voor al deze emissies die – evenals CO2 – lang in de atmosfeer 
blijven en bijdragen aan de klimaatverandering.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Europese Commissie moet de 
zich snel wijzigende samenstelling van 
NOx–emissies uit niet-stationair draaiende 
dieselmottoren van personenvoertuigen en 
bestelwagens die in bedrijf zijn op het 
grondgebied van de Unie snel 
inventariseren om de verbintenissen om 
de NOx–emissies uit alle bronnen te 
beperken beter te beoordelen en na te 
leven. 
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Or. pl

Motivering

De hoeveelheid voertuigen met een dieselmotor neemt snel toe in de EU-lidstaten; dit houdt in 
dat de export van gebruikte voertuigen met een dieselmotor, naar bijvoorbeeld Midden- en 
Oost-Europa toeneemt, wat ertoe leidt dat de emissies in die landen snel veranderen en dat 
alle verbintenissen om duizenden tonnen te beperken weinig nauwkeurig zijn.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De niveaus van de antropogene 
emissies worden vastgesteld door de 
natuurlijke emissies af te trekken van de 
totale emissies.

Or. pl

Motivering

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

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ter nakoming van de in bijlage II 
vastgestelde intermediaire emissieniveaus 
voor 2025 overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
en naleving van de nationale 
emissiereductieverbintenissen die met 
ingang van 2030 gelden voor NOx, SO2 en 
PM2,5, mogen de lidstaten de 
vermindering van de emissies van NOx, 
SO2 en PM2,5 van de internationale 
zeevaart compenseren met emissies van 
NOx, SO2 en PM2,5 uit andere bronnen 
gedurende hetzelfde jaar, mits aan de 

Schrappen
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volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de emissiereducties doen zich voor in 
de zeegebieden die vallen binnen de 
territoriale wateren, de exclusieve 
economische zones of de zones met 
verontreinigingsbeheersing van de 
lidstaten indien er dergelijke zones zijn 
ingesteld;

b) de lidstaten hebben doeltreffende 
monitorings- en inspectiemaatregelen 
vastgesteld en uitgevoerd om ervoor te 
zorgen dat deze flexibiliteit naar behoren 
wordt benut;

c) de lidstaten hebben maatregelen 
uitgevoerd om lagere emissies van NOx, 
SO2 en PM2,5 van de internationale 
zeevaart te bereiken dan de 
emissieniveaus die zouden worden 
verwezenlijkt met de naleving van de 
normen van de Unie die gelden voor de 
emissies van NOx, SO2 en PM2,5, en zij 
hebben aangetoond dat de kwantificering 
van de aanvullende emissiereducties als 
gevolg van deze maatregelen toereikend
is;

d) de lidstaten hebben niet meer dan 20 % 
van de overeenkomstig punt c) berekende 
vermindering van de emissies van NOx, 
SO2 en PM2,5 gecompenseerd, mits deze 
compensering niet leidt tot niet-naleving 
van de nationale 
emissiereductieverbintenissen voor 2020, 
zoals vastgesteld in bijlage II.

Or. pl

Motivering

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Amendement ta 
koreluje z Amendementmi 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" 
wspomniana w lit. b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do 
monitorowania i kontroli emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik 
II). Jeśli chodzi o lit. c) państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za 
wszystkie emisje na obszarach i terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) 
jest sztucznym warunkiem opartym na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 
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37%?

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten kunnen aangepaste 
jaarlijkse nationale inventarissen
vaststellen voor de in artikel 4, lid 1, 
bedoelde emissies, in overeenstemming 
met bijlage IV, wanneer de toepassing van 
verbeterde technologieën voor 
emissiebeperking en tevens
geactualiseerde inventarissen op basis van 
monitoring en overeenkomstig de stand 
van de wetenschappelijke kennis, zou 
leiden tot niet-nakoming van hun nationale 
emissiereductieverbintenissen of hun 
intermediaire emissieniveaus.

Or. pl

Motivering

Het gaat toch niet om de wetenschappelijke kennis over die methoden voor de opstelling van 
emissie-inventarissen, maar over de technologieën die het mogelijk maken om de emissies te 
beperken alsmede ze te monitoren, waardoor die inventarissen op objectieve wijze 
geactualiseerd zouden kunnen worden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie binnen negen 
maanden na ontvangst van het in artikel 7, 
leden 4, 5 en 6, bedoelde rapport geen 
bezwaren heeft gemaakt, gaat de betrokken 
lidstaat ervan uit dat het gebruik van de 
toegepaste flexibiliteit is aanvaard en 
geldig is voor dat jaar. Indien de 
Commissie van oordeel is dat het gebruik 

Indien de Commissie binnen negen 
maanden na ontvangst van het in artikel 7, 
leden 4, 5 en 6, bedoelde rapport geen 
bezwaren heeft gemaakt, gaan de 
betrokken lidstaten ervan uit dat het 
gebruik van de toegepaste flexibiliteit is 
aanvaard en geldig is voor dat jaar.
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van een flexibiliteit niet aan de 
toepasselijke vereisten en criteria voldoet, 
stelt zij een besluit vast en brengt zij de 
lidstaat van de afwijzing op de hoogte.

Or. pl

Motivering

Het is duidelijk dat er een probleem bestaat met betrekking tot de flexibiliteit – het ontbreekt 
aan exacte criteria om die toe te passen. Daarom bevat het voorstel van de Commissie een 
bepaling die erop neerkomt dat de Commissie dat in laatste instantie bepaalt.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten schaffen geleidelijk de 
bronnen van emissies op geringe hoogte 
af, met name in grotere agglomeraties, 
door laagrendementsketels te vervangen 
door moderne hoogrendementsketels, 
zowel in individuele huizen als in 
appartementen, en in woonwijken door 
verwarmingsinstallaties te vervangen door 
kleine, lokale warmtekrachtcentrales.

Or. pl

Motivering

Het gaat niet alleen om het beperken van de emissies op geringe hoogte, maar om ze volledig 
af te schaffen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie en eventueel de lidstaten streven 
naar bilaterale en multilaterale 
samenwerking met derde landen en naar 

De Unie en eventueel de lidstaten streven 
naar bilaterale en multilaterale 
samenwerking met derde landen en naar 
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coördinatie met relevante internationale 
organisaties, zoals het Milieuprogramma 
van de Verenigde Naties (UNEP), de 
Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties (UNECE), de 
Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) en de Internationale Organisatie 
voor Burgerluchtvaart (ICAO), door onder 
meer informatie uit te wisselen op het 
gebied van technisch en wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling, om aldus een 
betere basis voor de emissiereducties te 
verkrijgen.

coördinatie met relevante internationale 
organisaties, zoals het Milieuprogramma 
van de Verenigde Naties (UNEP), de 
Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties (UNECE), de 
Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) en de Internationale Organisatie
voor Burgerluchtvaart (ICAO), door onder 
meer informatie uit te wisselen op het 
gebied van technisch en wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling, om aldus een 
betere basis voor de emissiereducties te 
verkrijgen. De lidstaten hebben 
grensoverschrijdend overleg over 
wederzijdse dreigingen die worden 
veroorzaakt door emissies in naburige 
industriële regio’s in die lidstaten, 
alsmede over het gezamenlijk opstellen 
van plannen voor de afschaffing of 
beperking van de emissies.

Or. pl

Motivering

Naburige lidstaten zouden met elkaar moeten overleggen en gemeenschappelijk plannen 
moeten opstellen voor de beperking en afschaffing van emissies, vooral wanneer hun 
industriële gebieden aan elkaar grenzen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijziging van Richtlijn 2003/35/EG Wijzigingen van Richtlijn 2003/35/EG

Or. pl

Motivering

Het laatste deel bevat een voorstel tot wijziging van artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2003/35/EG 
door een letter e) toe te voegen, en derhalve zou er een meervoud moeten worden gebruikt in 
de titel van artikel 16.

Amendement 17
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Voorstel voor een Verordening
Artikel 16 – alinea -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/35/EG
Artikel 2 – lid 2 - alinea 2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Aan artikel 2, lid 2, van Richtlijn 
2003/35/EG wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

De lidstaten zorgen ervoor dat het publiek 
actief kan deelnemen aan de opstelling 
van zulke plannen, programma’s en 
dergelijke, door de 
directedemocratieregels van die lidstaat 
toe te passen, met name door 
maatschappelijke debatten, 
opiniepeilingen en plaatselijke referenda, 
met name wanneer het plan of 
programma van essentieel belang is voor 
de plaatselijke bevolking.

Or. pl

Motivering

De tot dusverre in de richtlijn opgenomen oplossing spreekt alleen van het raadplegen van 
het publiek zonder dat wordt verwezen naar een bredere toepassing van 
directedemocratieregels, d.w.z. verplichte openbare hoorzittingen over zaken die van belang 
zijn voor de plaatselijke bevolking of, facultatief, plaatselijke referenda.


