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21.10.2015 A8-0249/149 

Amendement  149 

Jens Gieseke 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten reduceren de 

ammoniakemissies uit anorganische 

meststoffen aan de hand van de volgende 

benaderingen: 

3. De lidstaten kunnen de 

ammoniakemissies uit anorganische 

meststoffen aan de hand van de volgende 

benaderingen reduceren: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/150 

Amendement  150 

Jens Gieseke 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – sectie A – punt 4 –inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In de periode tot aan 1 januari 2022 

reduceren de lidstaten de 

ammoniakemissies uit dierlijke mest aan de 

hand van de volgende benaderingen: 

4. In de periode tot aan 1 januari 2022 

kunnen de lidstaten de ammoniakemissies 

uit dierlijke mest reduceren aan de hand 

van de volgende benaderingen: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Amendement  151 

Jens Gieseke 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – sectie C – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij het nemen van de onder A en B 

hierboven beschreven maatregelen zorgen 

de lidstaten ervoor dat ten volle rekening 

wordt gehouden met de effecten voor 

kleine en microlandbouwbedrijven. 

Lidstaten mogen dergelijke bedrijven 

bijvoorbeeld van die maatregelen 

vrijstellen, waar mogelijk en passend 

gezien de toepasselijke 

reductieverbintenissen. 

1. Bij het nemen van de onder A en B 

hierboven beschreven maatregelen zorgen 

de lidstaten ervoor dat ten volle rekening 

wordt gehouden met de effecten voor 

kleine en microlandbouwbedrijven. 

Lidstaten stellen dergelijke bedrijven van 

die maatregelen vrij, waar mogelijk en 

passend gezien de toepasselijke 

reductieverbintenissen.  

Or. en 



 

AM\1076646NL.doc  PE568.562v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0249/152 

Amendement  152 

Jens Gieseke 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 3 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  3. De Commissie verricht ook een 

effectbeoordeling van kwik (Hg) voordat 

er een nationale 

emissiereductieverbintenis wordt 

vastgesteld, en dient indien nodig een 

nieuw wetgevingsvoorstel in.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Amendement  153 

Jens Gieseke 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 – letter b  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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, 

de Azoren en minder ontwikkelde 

bergregio's; 

Or. en 

 

 


