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BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond - Het Commissievoorstel 

Doel met dit voorstel voor een richtlijn ter vermindering van de nationale emissies van 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen is de "vereisten [in Richtlijn 2003/35/EG] te (…) 

herzien en [te actualiseren] teneinde de resterende zeer aanzienlijke gezondheidsrisico's en 

milieueffecten als gevolg van luchtverontreiniging in de Unie aan te pakken en de wetgeving 

van de Unie in overeenstemming te brengen met de nieuwe internationale verbintenissen na 

de herziening van het Protocol van Göteborg in 2012". Met de nieuwe richtlijn wordt de oude 

ingetrokken en vervangen. 

De vereiste impactreducties zijn vastgesteld in de mededeling "Programma 'Schone lucht voor 

Europa'"1. De Commissie stelt dat de reductieverbintenissen voor 2030 die in het voorstel 

voor een richtlijn zijn opgenomen, zijn ontworpen ter uitvoering van de 

luchtkwaliteitseffecten voor 2030 zoals vastgesteld in de genoemde mededeling. 

In het voorstel worden nieuwe nationale verbintenissen op het gebied van emissiereductie 

vastgesteld die gelden vanaf 2020 en 2030 voor SO2, NOx, NMVOS, NH3, stofdeeltjes 

(PM2,5) en methaan (CH4), alsmede intermediaire emissieniveaus voor het jaar 2025. 

Daarnaast moeten de lidstaten hun jaarlijkse emissies van die verontreinigende stoffen in 

2025 beperken tot de niveaus zoals bepaald door een lineaire reductietraject, tenzij dit 

buitensporig dure maatregelen met zich brengt. 

De lidstaten zijn ertoe verplicht hun nationale programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging goed te keuren en aan te geven hoe zij hun reductieverbintenissen zullen 

nakomen; zij moeten waar mogelijk ook de nadelige effecten monitoren van de 

luchtverontreiniging op aquatische en terrestrische ecosystemen. 

Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur maakt zich vooral zorgen over twee elementen: 

1) de opname van reductieverbintenissen ten aanzien van methaan in de NEP-richtlijn, die een 

probleem is voor de landbouwsector. Methaan is een broeikasgas, dat al valt onder de 

beschikking inzake de verdeling van de inspanningen (Beschikking nr. 406/2009/EG) in het 

kader van het EU-klimaat- en energiepakket 2020. Opname van reductieverbintenissen ten 

aanzien van methaan in de NEP-richtlijn zou leiden tot overregulering en zou de flexibiliteit 

beperken die de lidstaten in de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen wordt 

geboden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat er trade-offs zijn met het 

dierenwelzijn. Om deze redenen heeft de rapporteur een amendement opgenomen om 

methaan uit de NEP-richtlijn te schrappen. 

2) de opname van buitensporige reductieverbintenissen ten aanzien van ammoniak in de NEP-

richtlijn, die ook problemen oplevert voor de landbouwsector. Er zij aan herinnerd dat de 

                                                 
1 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Programma 'Schone lucht voor 

Europa'", (COM(2013)0918 final. 
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ammoniakemissies in de EU sinds 1990 zijn gereduceerd met bijna 30 %1. Bij de vaststelling 

van de emissieplafonds voor ammoniak moeten de inspanningen die de lidstaten eerder al 

hebben geleverd om de ammoniakemissies te reduceren, dus worden erkend, om met de reeds 

gerealiseerde emissiereducties en investeringen rekening te houden en om wie snel reageert, 

niet te ontmoedigen om verdere maatregelen te nemen. De emissiereductieverbintenissen ten 

aanzien van ammoniak die in de onderhavige richtlijn voor 2030 worden vastgesteld, zijn 

evenwel buitensporig. 

Daarom heeft de rapporteur een amendement opgenomen om de reductieverbintenissen voor 

2030 ten aanzien van ammoniak uit bijlage II te schrappen. Hij stelt voor dat de Commissie in 

plaats hiervan een voorstel met herziene reductieverbintenissen ten aanzien van ammoniak 

indient, met haalbare streefdoelen voor de verschillende lidstaten en met een gelijk speelveld. 

Overige vraagstukken 

 Er moet worden erkend dat de agrarische gemeenschap bijdraagt tot collectieve goederen 

die verder gaan dan de productie van levensmiddelen en die geen directe marktwaarde 

hebben, bijvoorbeeld kwesties in verband met het milieu en het klimaat.  

 Het is van cruciaal belang te onderstrepen dat er binnen het Europese wetgevingskader 

voor milieubescherming synergieën bestaan. Er moet rekening worden gehouden met de 

ammoniakreducties die zijn gerealiseerd met diverse EU-beleidsmaatregelen als de 

nitraatrichtlijn en de tenuitvoerlegging van nationale beleidsmaatregelen voor de 

vermindering van de afzetting van ammoniak in Natura 2000-gebieden op basis van de 

vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn.  

 Voorts moet ammoniak worden vrijgesteld wat de intermediaire doelstellingen betreft die 

zijn vastgesteld voor 2025. Deze intermediaire doelstellingen belemmeren de flexibiliteit 

van de maatregelen die de lidstaten nemen, naast het feit dat er tussen de lidstaten en 

tussen de sectoren verschillen bestaan met betrekking tot de voorspelbaarheid van het 

halen van de doelstellingen. 

 De rapporteur is het ermee eens dat rekening moet worden gehouden met de effecten voor 

kleine en microlandbouwbedrijven, maar hij is ook van mening dat dit een gelijk 

speelveld niet in gevaar mag brengen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

                                                 
1 Zie de Eurostat-brochure over de statistieken voor landbouw, bosbouw en visserij van 2013, blz. 115-121. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In het Zevende 

Milieuactieprogramma18 wordt de 

langetermijndoelstelling van de Unie voor 

het beleid inzake luchtkwaliteit bevestigd, 

te weten het bereiken van een 

luchtkwaliteit die niet leidt tot aanzienlijke 

nadelige effecten op en risico's voor de 

menselijke gezondheid en het milieu, en 

wordt om die reden aangedrongen op de 

volledige naleving van de bestaande EU-

wetgeving inzake luchtkwaliteit, 

strategische doelstellingen en maatregelen 

voor na 2020, vergroting van de 

inspanningen in gebieden waar de 

bevolking en ecosystemen worden 

blootgesteld aan hoge niveaus van 

luchtverontreinigende stoffen en 

versterking van de synergiën tussen 

wetgeving inzake luchtkwaliteit en de 

beleidsdoelstellingen van de Unie, met 

name op het gebied van 

klimaatverandering en biodiversiteit. 

(2) In het Zevende 

Milieuactieprogramma18 wordt de 

langetermijndoelstelling van de Unie voor 

het beleid inzake luchtkwaliteit bevestigd, 

te weten het bereiken van een 

luchtkwaliteit die niet leidt tot aanzienlijke 

nadelige effecten op en risico's voor de 

menselijke gezondheid en het milieu, en 

wordt om die reden aangedrongen op de 

volledige naleving van de bestaande EU-

wetgeving inzake luchtkwaliteit, 

strategische doelstellingen en maatregelen 

voor na 2020, vergroting van de 

inspanningen in gebieden waar de 

bevolking en ecosystemen worden 

blootgesteld aan hoge niveaus van 

luchtverontreinigende stoffen en 

versterking van de synergiën tussen 

wetgeving inzake luchtkwaliteit en de 

beleidsdoelstellingen van de Unie, met 

name op het gebied van 

klimaatverandering en biodiversiteit. Het 

nieuwe gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) voor de periode 

2014-2020 biedt de lidstaten de 

mogelijkheid om bij te dragen aan de 

luchtkwaliteit met specifieke maatregelen. 

Toekomstige evaluatie zal een beter begrip 

opleveren van de effecten van deze 

maatregelen. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18 Voorstel voor een besluit van het 

Europees Parlement en de Raad inzake een 

nieuw algemeen milieuactieprogramma 

voor de Europese Unie voor de periode tot 

en met 2020 "Goed leven, binnen de 

grenzen van onze planeet", COM(2012) 

710 van 29.11.2012. 

18 Besluit nr. 1386/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

20 november 2013 inzake een nieuw 

algemeen milieuactieprogramma voor de 

Europese Unie voor de periode tot en met 

2020 "Goed leven, binnen de grenzen van 

onze planeet" (PB L 354 van 28.12.2013, 

blz. 171). 
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Motivering 

Met de bijdrage van de landbouw aan de luchtkwaliteit door middel van maatregelen die 

gebaseerd zijn op het nieuwe GLB, met name maatregelen in de context van vergroening, 

moet bij de evaluatie van de impact van de landbouw op de luchtkwaliteit rekening worden 

gehouden. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Wat het jaar 2020 en volgende jaren 

betreft, worden in het door de Raad in 

Besluit [xxxx/xxxx/EU]20 goedgekeurde 

herziene Protocol van Göteborg voor elke 

partij nieuwe 

emissiereductieverbintenissen vastgesteld, 

met als referentiejaar 2005, voor SO2, NOx, 

NH3, NMVOS en stofdeeltjes (PM2,5), 

worden reducties van de emissies van 

zwarte koolstof bepleit en wordt 

aangedrongen op het verzamelen en 

bewaren van informatie over de nadelige 

effecten van de concentratie en afzetting 

van luchtverontreinigende stoffen op de 

menselijke gezondheid en het milieu, 

alsmede de deelname aan de op effecten 

gerichte programma's uit hoofde van het 

LRTAP-verdrag. 

(5) Wat het jaar 2020 en volgende jaren 

betreft, worden in het door de Raad in 

Besluit [xxxx/xxxx/EU]20 goedgekeurde 

herziene Protocol van Göteborg voor elke 

partij nieuwe 

emissiereductieverbintenissen vastgesteld, 

met als referentiejaar 2005, voor SO2, NOx, 

NH3, NMVOS en stofdeeltjes (PM2,5), 

worden reducties van de emissies van 

zwarte koolstof bepleit en wordt 

aangedrongen op het verzamelen en 

bewaren van informatie over de nadelige 

effecten van de concentratie en afzetting 

van luchtverontreinigende stoffen op de 

menselijke gezondheid en het milieu, 

alsmede de deelname aan de op effecten 

gerichte programma's uit hoofde van het 

LRTAP-verdrag. De ratificering van het 

herziene Protocol van Göteborg is 

evenwel nog in behandeling in het 

Europees Parlement, de Raad en een 

aantal lidstaten. 

__________________ __________________ 

20 Besluit 2013/xxxx/EU van de Raad 

betreffende de aanvaarding van de 

wijziging in het Protocol van 1999 inzake 

vermindering van verzuring, eutrofiëring 

en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 

1979 betreffende grensoverschrijdende 

luchtverontreiniging over lange afstand 

(PB L […] van […], blz. […]).  

20 Besluit 2013/xxxx/EU van de Raad 

betreffende de aanvaarding van de 

wijziging in het Protocol van 1999 inzake 

vermindering van verzuring, eutrofiëring 

en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 

1979 betreffende grensoverschrijdende 

luchtverontreiniging over lange afstand 

(PB L […] van […], blz. […]). 



 

AD\1062939NL.doc 7/40 PE551.862v02-00 

 NL 

Motivering 

De ratificering van een amendement op het Protocol van Göteborg is nog in behandeling in 

het Europees Parlement, de Raad en een aantal lidstaten. Het Parlement staat op gelijke voet 

als medewetgever voor aangelegenheden die vallen onder de gewone wetgevingsprocedure en 

heeft dus het recht om om het even welk deel van een Commissievoorstel te wijzigen of te 

verwerpen, met inbegrip van elementen die verband houden met de eventuele 

tenuitvoerlegging van een internationale overeenkomst, waarvoor het Parlement wordt 

gevraagd zijn toestemming te verlenen. Het Parlement moet ook de precieze meerderheid 

kennen die vereist is om tot ratificering over te gaan. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De agrarische gemeenschap draagt 

bij tot collectieve goederen die verdergaan 

dan de productie van levensmiddelen en 

die geen directe marktwaarde hebben, 

bijvoorbeeld doelstellingen in verband met 

het milieu en het klimaat. Landbouwers 

moeten daarom in het kader van het GLB 

erkenning krijgen en vergoed worden 

voor hun inspanningen die bijdragen tot 

een reductie van de emissies van 

verontreinigende stoffen waarop deze 

richtlijn betrekking heeft. 

Motivering 

De bijdrage van landbouwers tot de bescherming van collectieve goederen, bijvoorbeeld de 

luchtkwaliteit, moet erkend en vergoed worden, bijvoorbeeld door middel van 

certificeringsregelingen. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 (8 ter) Permanent en tijdelijk grasland in 

de hele Unie, dat in stand wordt gehouden 

door de inspanningen van de agrarische 

gemeenschap en haar grazend vee, speelt 

een belangrijke rol bij het beperken van 

klimaatverandering, door het feit dat 

grasland een belangrijke factor is in de 

koolstofvastlegging.1 a 

 __________________ 

 1 a Zie Conant, R.T. (2010). Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

10, blz. 20 e.v. (een technisch rapport dat 

is opgesteld voor de afdeling productie en 

bescherming van planten van de Voedsel- 

en Landbouworganisatie (FAO) van de 

Verenigde Naties). 

Motivering 

De met gras bedekte gebieden van de Europese Unie zijn een sleutelfactor in de strijd tegen 

klimaatverandering, aangezien ze de grootste categorie van koolstofputten op het 

grondgebied van de Unie vormen. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 quater) De landbouwers en de 

landbouwgrond van de Unie dragen in 

ruime mate bij tot het halen van de 

doelstellingen op het gebied van milieu- 

en luchtkwaliteit. De landbouwers moeten 

binnen het GLB op overeenkomstige wijze 

worden vergoed, zowel voor hun huidige 

als voor hun toekomstige inspanningen op 
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dit gebied. 

Motivering 

De bijdrage van de landbouw aan het halen van de doelstellingen op het gebied van milieu en 

luchtkwaliteit moet naar behoren worden erkend en vergoed. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 2020 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 

Om aantoonbare vorderingen op weg naar 

de verbintenissen voor 2030 te waarborgen 

nemen de lidstaten intermediaire niveaus 

voor 2025 in acht, die worden bepaald op 

basis van een lineair traject tussen de 

emissieniveaus voor 2020 en de 

emissiereductieverbintenissen voor 2030, 

tenzij dit buitensporige kosten zou 

inhouden. Wanneer het onmogelijk blijkt 

de emissies in 2025 op dusdanige wijze te 

beperken, lichten de lidstaten de redenen 

hiervoor toe in de verslagen 

overeenkomstig deze richtlijn. 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 2020 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 

Om aantoonbare vorderingen op weg naar 

de verbintenissen voor 2030 te waarborgen 

nemen de lidstaten, indien van toepassing, 

intermediaire niveaus voor 2025 in acht, 

die worden bepaald op basis van een lineair 

traject tussen de emissieniveaus voor 2020 

en de emissiereductieverbintenissen voor 

2030, tenzij dit buitensporige kosten zou 

inhouden. Wanneer het onmogelijk blijkt 

de emissies in 2025 op dusdanige wijze te 

beperken, lichten de lidstaten de redenen 

hiervoor toe in de verslagen 

overeenkomstig deze richtlijn. 

Motivering 

Met dit amendement wordt rekening gehouden met een amendement voor de schrapping van 

de emissiereductieverbintenissen ten aanzien van ammoniak uit de bepalingen betreffende 

intermediaire niveaus. Bovendien zal een vermindering van de ammoniakemissies naar 

verwachting geen lineair verloop vertonen. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (9 bis) Sinds 1990 zijn de NH3-emissies in 

de EU verminderd met bijna 30 %1a. Bij 

de vaststelling van de emissieplafonds 

voor NH3, moeten de inspanningen die 

eerder voor de vermindering van NH3 zijn 

geleverd, zowel door afzonderlijke 

lidstaten als door de landbouwsector in de 

Unie als geheel, dus worden erkend. Er 

moet ook rekening worden gehouden met 

het feit dat er trade-offs zijn met het 

dierenwelzijn, zoals vrije stallen en 

beweiding, die, hoewel hierbij meer 

emissies gepaard gaan dan bij gesloten 

stallen, een hogere mate van 

dierenwelzijn garanderen. 

 ______________ 

 1 a Zie Eurostat (2013). Agriculture, forestry and 

fishery statistics. Uitgave 2013. Luxemburg, 

Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 

blz. 119. 

Motivering 

De basisprojectie van de landbouwsector omvat geen vertrek van nul. In elk toekomstig beleid 

inzake luchtkwaliteit moeten de reducties die al door de landbouwers zijn gerealiseerd (met 

kosten voor de sector), worden erkend, om snelle of toekomstige maatregelen niet te 

ontmoedigen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (9 ter) Om een gelijk speelveld in de hele 

Unie te garanderen moet in de context 

van de nationale controleprogramma's 

waarin in deze richtlijn is voorzien, 

rekening worden gehouden met de 
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verminderingen van de atmosferische 

emissies van NH3 die zijn gerealiseerd 

door diverse beleidsmaatregelen van de 

Unie, zoals Richtlijn 91/676/EEG van de 

Raad1a, en de tenuitvoerlegging van 

nationale beleidsmaatregelen ter 

vermindering van de afzetting van NH3 in 

Natura 2000-gebieden, op basis van 

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad1b. 

 ___________________ 

 1a Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 

12 december 1991 inzake de bescherming 

van water tegen verontreiniging door 

nitraten uit agrarische bronnen (PB 

L 375 van 31.12.1991, blz. 1).  

 1b Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 

21 mei 1992 inzake de instandhouding 

van de natuurlijke habitats en de wilde 

flora en fauna (PB L 59 van 8.3.1996, 

blz. 63). 

Motivering 

Uit het oogpunt van een betere regelgeving is het van cruciaal belang te onderstrepen dat er 

binnen het Europese wetgevingskader voor milieubescherming synergieën bestaan. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 
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inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad21. De 

lidstaten moeten ook de mogelijkheid 

hebben om hun verbintenissen en 

intermediaire emissieniveaus op het 

gebied van methaan (CH4) gezamenlijk na 

te komen c.q. te bereiken en daartoe 

gebruik te maken van Beschikking 

nr. 406/2009/EG van het Europees 

Parlement en de Raad22. Ter controle van 

de naleving van de nationale 

emissieplafonds, de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus kunnen de 

lidstaten hun nationale emissie-

inventarissen aanpassen in het licht van 

verbeterd wetenschappelijk inzicht en 

verbeterde emissiemethodieken. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad21. Ter 

controle van de naleving van de nationale 

emissieplafonds, de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus kunnen de 

lidstaten hun nationale emissie-

inventarissen aanpassen in het licht van 

verbeterd wetenschappelijk inzicht en 

verbeterde emissiemethodieken. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

_______________________ _____________________ 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

23 april 2009 inzake de inspanningen van 

de lidstaten om hun broeikasgasemissies 

te verminderen om aan de verbintenissen 

van de Gemeenschap op het gebied van 

het verminderen van broeikasgassen tot 

2020 te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, 

blz. 136). 

 

Motivering 

De opname in de NEP-richtlijn van reductieverbintenissen ten aanzien van methaan beperkt 

de flexibiliteit om de broeikasgasemissies te reduceren die wordt geboden in de beschikking 

inzake de verdeling van de inspanningen (Beschikking nr. 406/2009/EG) en veroorzaakt 

overregulering, gelet op het feit dat methaan een broeikasgas is waarvan de emissies al 
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worden gedekt door Beschikking nr. 406/2009/EG, in het kader van het Europees klimaat- en 

energiebeleid. Bovendien zouden maatregelen om de emissie van methaan verder te 

verminderen een effect hebben op het dierenwelzijn. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de 

voor hen geldende eisen op het gebied van 

emissiereductie en intermediaire 

emissieniveaus en het leveren van een 

effectieve bijdrage aan het bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee 

rekening te houden met de noodzaak om de 

emissies te verminderen in zones en 

agglomeraties met te hoge concentraties 

aan luchtverontreinigende stoffen en/of in 

zones die aanzienlijk bijdragen aan de 

luchtverontreiniging in andere zones en 

agglomeraties, ook als die zich in de 

buurlanden bevinden. De nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging moeten derhalve 

bijdragen aan de geslaagde uitvoering van 

de luchtkwaliteitsplannen die in artikel 23 

van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad zijn vastgesteld.23 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren dat rekening houdt met de 

verschillende antropogene emissies die 

bijdragen aan de toename van de 

broeikasgassen, met een onderscheid 

tussen industriële emissies en emissies uit 

de landbouw, met het oog op het bereiken 

van de voor hen geldende eisen op het 

gebied van emissiereductie en 

intermediaire emissieniveaus en het 

leveren van een effectieve bijdrage aan het 

bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee 

rekening te houden met de noodzaak om de 

emissies te verminderen in zones en 

agglomeraties met te hoge concentraties 

aan luchtverontreinigende stoffen en/of in 

zones die aanzienlijk bijdragen aan de 

luchtverontreiniging in andere zones en 

agglomeraties, ook als die zich in de 

buurlanden bevinden. De nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging moeten derhalve 

bijdragen aan de geslaagde uitvoering van 

de luchtkwaliteitsplannen die in artikel 23 

van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad zijn vastgesteld.23 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 
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lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om de atmosferische emissies van 

NH3 en PM2,5 uit de voornaamste bronnen 

te verminderen dienen de nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging maatregelen te 

omvatten die van toepassing zijn op de 

landbouwsector. De lidstaten dient de 

mogelijkheid te worden geboden om 

andere maatregelen toe te passen dan die 

welke in deze richtlijn zijn vastgesteld, 

mits deze onder de gegeven nationale 

omstandigheden een gelijkwaardig niveau 

van milieubescherming bieden. 

(13) Om de atmosferische emissies van 

NH3 en PM2,5 uit de voornaamste bronnen 

te verminderen dienen de nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging maatregelen te 

omvatten die van toepassing zijn op de 

landbouwsector. Deze maatregelen moeten 

kosteneffectief zijn en gebaseerd zijn op 

gegevens die op wetenschappelijke wijze 

zijn verkregen en op wetenschappelijke 

conclusies, rekening houdend met de 

wetenschappelijke vooruitgang en met de 

maatregelen die eerder door de lidstaten 

zijn genomen. De ontwikkeling van 

richtsnoeren over goede 

landbouwpraktijken voor het gebruik van 

NH3, met het oog op de uitwisseling 

hiervan op het niveau van de Unie, is ook 

wenselijk in het kader van een poging om 

deze emissies te verminderen. De lidstaten 

dient de mogelijkheid te worden geboden 

om andere maatregelen toe te passen dan 

die welke in deze richtlijn zijn vastgesteld, 

mits deze onder de gegeven nationale 

omstandigheden een gelijkwaardig niveau 

van milieubescherming bieden. 

Motivering 

De ammoniakemissies van de landbouwsector houden verband met biologische processen. 

Bijgevolg kunnen deze emissies niet geheel worden voorkomen. Op wetenschappelijke 

informatie gebaseerde strategieën om de emissies verder te verminderen zijn van het grootste 

belang. Er zijn diverse aanpakken om de ammoniakemissies van de landbouwsector verder te 

verminderen. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om de doelmatigheid van de in deze 

Richtlijn vastgestelde nationale 

emissiereductieverbintenissen te 

beoordelen dienen de lidstaten, waar 

mogelijk, tevens de effecten van dergelijke 

reducties op aquatische en terrestrische 

ecosystemen, overeenkomstig op 

internationaal vlak vastgestelde 

richtsnoeren, te monitoren en deze effecten 

te melden. 

(18) Om de doelmatigheid van de in deze 

Richtlijn vastgestelde nationale 

emissiereductieverbintenissen te 

beoordelen dienen de lidstaten, indien van 

toepassing en waar mogelijk, tevens de 

effecten van dergelijke reducties op 

aquatische en terrestrische ecosystemen, 

overeenkomstig op internationaal vlak 

vastgestelde richtsnoeren, te monitoren en 

deze effecten te melden. 

Motivering 

Uit het oogpunt van betere regelgeving moet er binnen het Europese wetgevingskader voor 

milieubescherming sprake zijn van coherentie, indien van toepassing en waar mogelijk. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Teneinde rekening te houden met de 

technische ontwikkelingen moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 VWEU handelingen vast te 

stellen betreffende de wijziging van de in 

bijlage I, alsook deel 1 van bijlage III, 

bijlage IV en bijlage V vastgestelde 

rapportagerichtsnoeren om deze aan de 

technische vooruitgang aan te passen. Het 

is van bijzonder belang dat de Commissie 

tijdens de voorbereiding passend overleg 

pleegt, onder meer met deskundigen. De 

Commissie dient er bij de voorbereiding en 

(21) Teneinde rekening te houden met de 

technische ontwikkelingen moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 VWEU handelingen vast te 

stellen betreffende de wijziging van de in 

bijlage I, alsook deel 1 van bijlage III, 

bijlage IV en bijlage V vastgestelde 

rapportagerichtsnoeren om deze aan de 

technische vooruitgang aan te passen. Het 

is van bijzonder belang dat de Commissie 

tijdens de voorbereiding passend overleg 

pleegt, met name met deskundigen en 

vertegenwoordigers van verschillende 
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opstelling van de gedelegeerde 

handelingen voor te zorgen dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op gepaste wijze aan het Europees 

Parlement en de Raad worden 

toegezonden. 

sectoren en sociale collectieven. De 

Commissie dient er bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen voor te zorgen dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op gepaste wijze aan het Europees 

Parlement en de Raad worden 

toegezonden. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onderwerp Doel dat met de richtlijn wordt 

nagestreefd 

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. 

Het doel dat met deze richtlijn wordt 

nagestreefd, is een beperking van de 

atmosferische emissies van schadelijke, 

verzuring en eutrofiëring veroorzakende 

verontreinigende stoffen, bepaalde 

ozonvormende luchtverontreinigende 

stoffen, primaire stofdeeltjes, precursoren 

van secundaire stofdeeltjes en andere 

luchtverontreinigende stoffen, om de 

menselijke gezondheid en het milieu in de 

Unie effectief te beschermen tegen het 

risico van negatieve effecten als gevolg 

van luchtverontreinigende stoffen, door 

het halen van de langetermijndoelstelling 

dat de WHO-richtsnoeren inzake 

luchtkwaliteit en voor de bescherming van 

het milieu kritische belastingwaarden en 

niveaus niet worden overschreden, door 

middel van de vaststelling van nationale 

emissiereductieverbintenissen voor de 

jaren 2020 en 2030. Dit 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. 
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Motivering 

In het voorstel wordt geen omschrijving gegeven van het met de richtlijn nagestreefde doel, 

dat overeenkomt met artikel 1 van de momenteel geldende richtlijn inzake nationale 

emissieplafonds (Richtlijn 2001/81/EG). Het doel wordt wel genoemd in overweging 7 van het 

voorstel, maar moet ook een plaats krijgen in het wettelijk bindende gedeelte van de tekst. Het 

doel dat hier wordt voorgesteld, is consistent met hetgene dat de EU al heeft vastgesteld in de 

momenteel geldende richtlijn inzake nationale emissieplafonds en in het zevende 

milieuactieprogramma. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. "ozonprecursoren": stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan, methaan en 

koolmonoxide; 

2. "ozonprecursoren": stikstofoxiden en 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan; 

Motivering 

Overeenkomstig de amendementen 9, 19 en 20 van de rapporteur en het voorgaande 

amendement op artikel 1 wordt het emissieplafond voor methaan uit het voorstel geschrapt. 

Als gevolg hiervan mogen methaan en ook koolmonoxide (dat in dit voorstel niet aan bod 

komt) in dit lid niet behouden blijven. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis. "bronspecifiek 

luchtverontreinigingsbeleid van de EU": 

verordeningen of richtlijnen die, 

onafhankelijk van de verplichtingen die in 

deze verordeningen of richtlijnen zijn 

bepaald, al dan niet gedeeltelijk als doel 

hebben de emissies van zwaveldioxide 

(SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige 

organische stoffen met uitzondering van 
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methaan (NMVOS), ammoniak (NH3), 

stofdeeltjes (PM2,5) en methaan (CH4) te 

verminderen door mitigerende 

maatregelen aan de bron te treffen, 

waaronder in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, de vermindering van emissies 

bereikt door: 

 - Richtlijn 94/63/EG1a; 

 - Richtlijn 97/68/EG1b; 

 - Richtlijn 98/70/EG1c; 

 - Richtlijn 1999/32/EG1d; 

 - Richtlijn 2009/126/EG1e; 

 - Richtlijn 2004/42/EG1f; 

 - Richtlijn 2007/46/EC1g, inclusief 

Verordening (EG) nr. 715/20071h, 

Verordening (EG) nr. 79/20091i, 

Verordening (EG) nr. 595/2009 1j en 

Verordening (EG) nr. 661/20091k; 

 - Richtlijn 2010/75/EU1l; 

 - Verordening (EU) nr. 167/20131m; 

 - Verordening (EU) nr. 168/20131n; 

 - Richtlijn 2014/94/EU1o; 

 _______________________ 

 1a Richtlijn 94/63/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 

1994 betreffende de beheersing van de 

uitstoot van vluchtige organische stoffen 

(VOS) als gevolg van de opslag van 

benzine en de distributie van benzine 

vanaf terminals naar benzinestations (PB 

L 365 van 31.12.1994, blz. 24). 

 1b Richtlijn 97/68/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1997 betreffende de onderlinge 

aanpassing van de wetgevingen van de 

lidstaten inzake maatregelen tegen de 

uitstoot van verontreinigende gassen en 

deeltjes door inwendige 

verbrandingsmotoren die worden 

gemonteerd in niet voor de weg bestemde 

mobiele machines (PB L 59 van 
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27.2.1998, blz. 1). 

 1c Richtlijn 98/70/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 oktober 

1998 betreffende de kwaliteit van benzine 

en van dieselbrandstof en tot wijziging 

van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad (PB 

L 350 van 28.12.1998, blz. 58). 

 1d Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een 

vermindering van het zwavelgehalte van 

bepaalde vloeibare brandstoffen en tot 

wijziging van Richtlijn 93/12/EEG (PB L 

121 van 11.5.1999, blz. 13). 

 1e Richtlijn 2009/126/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 

oktober 2009 inzake fase II-

benzinedampterugwinning tijdens het 

bijtanken van motorvoertuigen in 

benzinestations (PB L 285 van 

31.10.2009, blz. 36). 

 1f Richtlijn 2004/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 april 2004 

inzake de beperking van emissies van 

vluchtige organische stoffen ten gevolge 

van het gebruik van organische 

oplosmiddelen in bepaalde verven en 

vernissen en producten voor het 

overspuiten van voertuigen, en tot 

wijziging van Richtlijn 1999/13/EG (PB L 

143 van 30.4.2004, blz. 87). 

 1g Richtlijn 2007/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 5 september 

2007 tot vaststelling van een kader voor de 

goedkeuring van motorvoertuigen en 

aanhangwagens daarvan en van 

systemen, onderdelen en technische 

eenheden die voor dergelijke voertuigen 

zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 

van 9.10.2007, blz. 1). 

 1h Verordening (EG) nr. 715/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 

juni 2007 betreffende de typegoedkeuring 

van motorvoertuigen met betrekking tot 

emissies van lichte personen- en 

bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en 
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de toegang tot reparatie- en 

onderhoudsinformatie (PB L 171 van 

29.6.2007, blz. 1). 

 1i Verordening (EG) nr. 79/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 

januari 2009 betreffende de 

typegoedkeuring van motorvoertuigen op 

waterstof en tot wijziging van Richtlijn 

2007/46/EG (PB L 35 van 4.2.2009, blz. 

32). 

 1j Verordening (EG) nr. 595/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 

juni 2009 betreffende de typegoedkeuring 

van motorvoertuigen en motoren met 

betrekking tot emissies van zware 

bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang 

tot reparatie- en onderhoudsinformatie, 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot 

intrekking van de Richtlijnen 

80/1269/EEG, 2005/55/EG en 

2005/78/EG (PB L 188 van 18.7.2009, blz. 

1). 

 1k Verordening (EG) nr. 661/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

juli 2009 betreffende 

typegoedkeuringsvoorschriften voor de 

algemene veiligheid van motorvoertuigen, 

aanhangwagens daarvan en daarvoor 

bestemde systemen, onderdelen en 

technische eenheden (PB L 200 van 

31.7.2009, blz. 1). 

 1l Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 november 

2010 inzake industriële emissies 

(geïntegreerde preventie en bestrijding 

van verontreiniging) (PB L 334 van 

17.12.2010, blz. 17). 

 1m Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 

februari 2013 inzake de goedkeuring van 

en het markttoezicht op landbouw- en 

bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 

2.3.2013, blz. 1). 

 1n Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 15 

januari 2013 betreffende de goedkeuring 

van en het markttoezicht op twee- of 

driewielige voertuigen en vierwielers 

(PB L 60 van 2.3.2013, blz. 52). 

 1o Richtlijn 2014/94/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 oktober 

2014 betreffende de uitrol van 

infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen (PB L 307 van 28.10.2014, 

blz. 1). 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 12 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 ter. "kritische belasting": de 

kwantitatieve schatting van een 

blootstelling aan een of meer 

verontreinigende stoffen waaronder 

volgens de huidige kennis geen 

significante schadelijke gevolgen op 

nader gespecificeerde kwetsbare 

milieucomponenten optreden; 

Motivering 

De definitie van kritische belasting houdt verband met de tekst in de voorgestelde nieuwe 

artikelen over het met de richtlijn nagestreefde doel en de evaluatie. Zij is overgenomen uit 

artikel 3 (definities) van de momenteel geldende richtlijn inzake nationale emissieplafonds 

(Richtlijn 2001/81/EG) en het Protocol van Göteborg van 2012 bij het Verdrag betreffende 

grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – punt 12 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 quater. "kritisch niveau": de 

concentratie van verontreinigende stoffen 

in de atmosfeer of stromen naar 

receptoren waarboven zich volgens de 

huidige kennis directe schadelijke 

gevolgen voor receptoren zoals mensen, 

planten, ecosystemen of materialen, 

kunnen voordoen; 

Motivering 

De definitie van kritisch niveau houdt verband met de tekst in de voorgestelde nieuwe 

artikelen over het met de richtlijn nagestreefde doel en de evaluatie. Zij is overgenomen uit 

artikel 3 (definities) van de momenteel geldende richtlijn inzake nationale emissieplafonds 

(Richtlijn 2001/81/EG) en het Protocol van Göteborg van 2012 bij het Verdrag betreffende 

grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken hun jaarlijkse 

antropogene emissies van zwaveldioxide 

(SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige 

organische stoffen met uitzondering van 

methaan (NMVOS), ammoniak (NH3) en 

stofdeeltjes (PM2,5) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

Motivering 

De opname in de NEP-richtlijn van reductieverbintenissen ten aanzien van methaan beperkt 

de flexibiliteit om de broeikasgasemissies te reduceren die wordt geboden in de beschikking 

inzake de verdeling van de inspanningen (Beschikking nr. 406/2009/EG) en veroorzaakt 

overregulering, gelet op het feit dat methaan een broeikasgas is waarvan de emissies al 

worden gedekt door Beschikking nr. 406/2009/EG, in het kader van het Europees klimaat- en 

energiebeleid. Bovendien zouden maatregelen om de emissie van methaan verder te 
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verminderen een effect hebben op het dierenwelzijn. 

 

 

Amendement  20 

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 kunnen de lidstaten 

maatregelen treffen die geen buitensporige 

kosten met zich brengen om hun 

antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS en PM2,5 in 2025 te beperken. 

Het niveau daarvan wordt bepaald op basis 

van verkochte brandstof, aan de hand van 

een reductietraject tussen hun 

emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Motivering 

Bij de vaststelling van de emissieplafonds voor NH3 moeten de inspanningen die de lidstaten 

eerder al hebben geleverd om NH3 in de landbouwsector te reduceren, worden erkend. De 

opname in de NEP-richtlijn van reductieverbintenissen ten aanzien van methaan beperkt de 

flexibiliteit om de broeikasgasemissies te reduceren die wordt geboden in de beschikking 

inzake de verdeling van de inspanningen (Beschikking nr. 406/2009/EG) en veroorzaakt 

overregulering, gelet op het feit dat methaan een broeikasgas is waarvan de emissies al door 

genoemde beschikking worden gedekt. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

Schrappen 
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deze richtlijn. 

Motivering 

De invoering van reductieverbintenissen voor 2025 levert voor spelers en overheden een 

bijkomende administratieve en economische last op. Bij dit soort doelstellingen mag het niet 

gaan om bindende, maar om indicatieve cijfers die de lidstaten helpen bij het 

planningsproces. Bovendien kan een lineaire reductie niet worden gerealiseerd doordat de 

emissies verschillen per sector en per land en door de wijzigingen als gevolg van de 

actualisering van de inventarissen voor het referentiejaar. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer de redenen volgens de betrokken 

lidstaat bestaan uit het niet verwezenlijken 

van de emissiereducties die zijn 

nagestreefd, of die verwezenlijkt zouden 

moeten zijn volgens lid 1 of 2, door 

uitvoering van het bronspecifiek 

luchtverontreinigingsbeleid van de Unie, 

presenteert de Commissie binnen een jaar 

na indiening van het rapport door de 

lidstaat een voorstel om de in bijlage II 

vastgestelde nationale 

emissiereductieverbintenissen aan te 

passen. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) emissies van darmmethaan, die op 

natuurlijke wijze worden geproduceerd bij 

het fokken van herkauwers; 
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Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) emissies van landbouwbedrijven 

die gelegen zijn in achtergestelde en 

afgelegen berggebieden als bedoeld in 

Verordening (EU) nr. 1305/20131 a; 

 _______________ 

 1 a Verordening (EU) nr. 1305/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 

20.12.2013, blz. 487). 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  3 bis. De Commissie dient uiterlijk 31 

december 2016 een voorstel in met 

herziene reductieverbintenissen ten 

aanzien van NH3. Hierbij 

 (a) garandeert de Commissie een gelijk 

speelveld in de Unie; 

 (b) garandeert de Commissie een verdere 

convergentie van de reductieniveaus 

binnen de Unie. 

Motivering 

Bij de vaststelling van de emissieplafonds voor NH3 moeten de eerdere inspanningen die de 

lidstaten sinds 1990 hebben geleverd om NH3 in de landbouwsector te reduceren, worden 

erkend. Het is belangrijk een gelijk speelveld in de Unie en een verdere convergentie van de 
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reductieniveaus binnen de Unie te garanderen. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ter nakoming van de in bijlage II 

vastgestelde intermediaire emissieniveaus 

voor 2025 overeenkomstig artikel 4, lid 2, 

en naleving van de nationale 

emissiereductieverbintenissen die met 

ingang van 2030 gelden voor NOx, SO2 en 

PM2,5, mogen de lidstaten de vermindering 

van de emissies van NOx, SO2 en PM2,5 

van de internationale zeevaart 

compenseren met emissies van NOx, SO2 

en PM2,5 uit andere bronnen gedurende 

hetzelfde jaar, mits aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

1. Ter nakoming van de in bijlage II 

vastgestelde nationale 

emissiereductieverbintenissen die met 

ingang van 2030 gelden voor NOx, SO2 en 

PM2,5, mogen de lidstaten de vermindering 

van de emissies van NOx, SO2 en PM2,5 

van de internationale zeevaart 

compenseren met emissies van NOx, SO2 

en PM2,5 uit andere bronnen gedurende 

hetzelfde jaar, mits aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

Motivering 

Wijziging in overeenstemming met de wijziging die wordt voorgesteld in artikel 4, lid 2. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten mogen hun verbintenissen 

op het gebied van de reductie van 

methaanemissies en de intermediaire 

emissieniveaus, zoals bedoeld in 

bijlage II, gezamenlijk nakomen, mits aan 

de volgende voorwaarden is voldaan:  

Schrappen 

(a) de lidstaten voldoen aan alle 

toepasselijke vereisten en modaliteiten uit 

hoofde van de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de vereisten en modaliteiten 

 



 

AD\1062939NL.doc 27/40 PE551.862v02-00 

 NL 

van Beschikking°406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad; 

(b) de lidstaten hebben doeltreffende 

bepalingen vastgesteld en uitgevoerd om 

te zorgen voor een behoorlijke 

gezamenlijke naleving van de 

verbintenissen. 

 

Motivering 

De opname in de NEP-richtlijn van reductieverbintenissen ten aanzien van methaan beperkt 

de flexibiliteit om de broeikasgasemissies te reduceren die wordt geboden in de beschikking 

inzake de verdeling van de inspanningen (Beschikking nr. 406/2009/EG) en veroorzaakt 

overregulering, gelet op het feit dat methaan een broeikasgas is waarvan de emissies al 

worden gedekt door Beschikking nr. 406/2009/EG, in het kader van het Europees klimaat- en 

energiebeleid. Bovendien zouden maatregelen om de emissie van methaan verder te 

verminderen een effect hebben op het dierenwelzijn. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Lidstaten die voornemens zijn om de 

leden 1, 2 en 3 toe te passen stellen de 

Commissie hiervan uiterlijk op 30 

september van het jaar voorafgaand aan het 

desbetreffende rapportagejaar op de 

hoogte. De daartoe verstrekte informatie 

bevat een overzicht van de 

verontreinigende stoffen en sectoren in 

kwestie en, indien beschikbaar, een 

beschrijving van de mate waarin de 

nationale emissie-inventarissen hierdoor 

worden beïnvloed. 

4. Lidstaten die voornemens zijn om de 

leden 1 en 3 toe te passen stellen de 

Commissie hiervan uiterlijk op 30 

september van het jaar voorafgaand aan het 

desbetreffende rapportagejaar op de 

hoogte. De daartoe verstrekte informatie 

bevat een overzicht van de 

verontreinigende stoffen en sectoren in 

kwestie en, indien beschikbaar, een 

beschrijving van de mate waarin de 

nationale emissie-inventarissen hierdoor 

worden beïnvloed. 

Motivering 

Wijziging als gevolg van de schrapping van lid 2 van dit artikel. 
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Amendement  29 

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 

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. 

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 

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, 

alsmede van de redenen voor haar besluit. 

Motivering 

De Commissie moet de lidstaten meedelen waarom zij het gebruik van flexibiliteit afwijst. Dit 

zal de lidstaten helpen het gebruik van flexibiliteit te verbeteren. 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Overeenkomstig deel 2 van bijlage III 

stellen de lidstaten een nationaal 

programma op voor de beperking van de 

luchtverontreiniging en keuren dit goed 

teneinde hun jaarlijkse antropogene 

emissies overeenkomstig artikel 4 te 

kunnen beperken. 

1. Overeenkomstig deel 2 van bijlage III 

stellen de lidstaten een nationaal 

programma op voor de beperking van de 

luchtverontreiniging en keuren dit goed 

teneinde hun jaarlijkse antropogene 

emissies overeenkomstig artikel 4 te 

kunnen beperken, om kritieke niveaus die 

de volksgezondheid en het milieu 

schaden, niet te overschrijden, door zich 

te houden aan de 

luchtkwaliteitsrichtsnoeren van de 

Wereldgezondheidsorganisatie en de in 

het LRTAP-verdrag vastgestelde kritische 
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belastingwaarden en niveaus niet te 

overschrijden. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. De Commissie kan tevens in de vorm 

van uitvoeringshandelingen voorschriften 

vaststellen ten aanzien van de opmaak en 

de noodzakelijke informatie over de 

nationale programma's ter beperking van 

de luchtverontreiniging van de lidstaten. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 14 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

9. De Commissie stelt tevens in de vorm 

van uitvoeringshandelingen voorschriften 

vast ten aanzien van de opmaak en de 

noodzakelijke informatie over de nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging van de lidstaten. Deze 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 14 bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

Motivering 

Om te zorgen voor een geharmoniseerd formaat van de nationale programma's ter beperking 

van de luchtverontreiniging is een uitvoeringshandeling nodig. 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten die ervoor kiezen gebruik 

te maken van de in artikel 5, lid 2, 

bedoelde flexibiliteit verstrekken een 

afzonderlijk verslag aan de hand waarvan 

de Commissie kan beoordelen of is 

voldaan aan de vereisten van de 

desbetreffende bepaling. 

Schrappen 

Motivering 

Wijziging als gevolg van de schrapping van artikel 5, lid 2, van dit artikel. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De lidstaten stellen de emissie-

inventarissen, met inbegrip van aangepaste 

emissie-inventarissen, emissieprognoses en 

het informatieve inventarisrapport, op 

overeenkomstig bijlage IV. 

7. De lidstaten stellen de emissie-

inventarissen, indien passend met inbegrip 

van aangepaste emissie-inventarissen, 

emissieprognoses en het informatieve 

inventarisrapport, op overeenkomstig 

bijlage IV. 

Motivering 

De aangepaste emissie-inventarissen worden alleen vastgesteld, als de lidstaten kiezen voor 

de flexibiliteit waarin is voorzien in artikel 5, lid 3. 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten brengen overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 525/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad verslag 

uit over hun nationale emissie-

inventarissen en -prognoses voor CH4.31 

Schrappen 

__________________  

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

Europees Parlement en de Raad van 

21 mei 2013 betreffende een bewakings- 

en rapportagesysteem voor de uitstoot van 

broeikasgassen en een 

rapportagemechanisme voor overige 

informatie op nationaal niveau en op het 

niveau van de Unie met betrekking tot 

klimaatverandering, en tot intrekking van 

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

van 18.6.2013, blz. 14). 
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Motivering 

De CH4-emissies worden al gereguleerd door de wetgeving inzake de klimaatverandering. 

Het is niet nodig bijkomende bepalingen op te nemen in deze richtlijn. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde verslagen kunnen 

een evaluatie omvatten van de milieu- en 

sociaaleconomische effecten van deze 

richtlijn. 

2. De in lid 1 bedoelde verslagen kunnen 

een evaluatie omvatten van de 

milieueffecten en bevatten een volledige 

evaluatie van de sociaaleconomische 

effecten van deze richtlijn. 

Motivering 

De sociaaleconomische effecten van het voorstel en de richtlijn mogen in de vermelde 

Commissieverslagen geen optie zijn, maar moeten er verplicht deel van uitmaken. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie maakt deze verslagen 

openbaar. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Evaluatie 
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 De Commissie evalueert de in deze 

richtlijn vastgestelde nationale 

emissieplafonds in samenhang met een 

evaluatie van de grenswaarden van de 

richtlijn voor middelgrote 

verbrandingsinstallaties (EU/2015XXX), 

alsmede de klimaat- en 

energiedoelstellingen voor 2030. 

Motivering 

Het is belangrijk een algemeen zicht te krijgen op de synergieën tussen de wetgeving op het 

gebied van klimaat en op het gebied van luchtkwaliteit, zowel wat eventuele positieve effecten 

als kosteneffectiviteit betreft als wat het risico betreft van eventuele negatieve effecten, 

bijvoorbeeld dubbele regulering. De evaluatie van deze richtlijn moet daarom worden 

uitgevoerd in samenhang met die van andere wetgeving op het gebied van klimaat en 

luchtkwaliteit. 

 

 

Amendement  38 

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 

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 Unie en eventueel de lidstaten streven 

naar bilaterale en multilaterale 

samenwerking met derde landen en naar 

coördinatie met relevante internationale 

organisaties, zoals het Milieuprogramma 

van de Verenigde Naties (UNEP), de 

Economische Commissie voor Europa van 

de Verenigde Naties (UNECE), de 

Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) 

van de Verenigde Naties, 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. 

Motivering 

Gezien de landbouw- en geopolitieke aspecten op het gebied van voedselveiligheid van een 
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aantal van de maatregelen in dit voorstel is coördinatie en samenwerking met de FAO 

passend en relevant. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – tabel A – rij 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Totale nationale 

emissies per 

broncategorie 

CH4 Jaarlijks, vanaf 

2005 tot aan 

rapportagejaar 

minus 2 (X-2) 

15/02**** 

_________________ 

**** In het geval van fouten dienen de rapportages uiterlijk binnen vier weken opnieuw te 

worden ingediend met een duidelijke toelichting op de aangebrachte wijzigingen. 

 

Amendement 

Schrappen 

Motivering 

Methaanemissies vallen ook onder het EU-klimaat- en energiepakket, Beschikking nr. 

406/2009/EG. Aangezien de bronnen van methaanemissies erg verschillen tussen de lidstaten, 

zullen de specifieke mitigerende maatregelen in grote mate afhangen van de nationale 

actieplannen op het gebied van energie en klimaat en mogen deze maatregelen niet ook nog 

eens aan bod komen in de NEP-richtlijn. 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – tabel C – rij 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Geprojecteerde 

emissies per 

geaggregeerde 

broncategorie  

CH4 Tweejaarlijkse 

rapportage met 

projecties voor elk 

jaar van jaar X tot 

2030, en indien 

beschikbaar tot 

15/03 
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2040 en 2050 

 

Amendement 

Schrappen 

Motivering 

Methaanemissies vallen ook onder het EU-klimaat- en energiepakket, Beschikking nr. 

406/2009/EG. Aangezien de bronnen van methaanemissies erg verschillen tussen de lidstaten, 

zullen de specifieke mitigerende maatregelen in grote mate afhangen van de nationale 

actieplannen op het gebied van energie en klimaat en mogen deze maatregelen niet ook nog 

eens aan bod komen in de NEP-richtlijn. 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – tabel b – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Emissiereductieverbintenissen voor 

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

methaan (CH4) Verkochte hoeveelheid 

brandstof, basisjaar 2005. 

Emissiereductieverbintenissen voor 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

Verkochte hoeveelheid brandstof, basisjaar 

2005. 

Motivering 

Methaanemissies vallen ook onder het EU-klimaat- en energiepakket, Beschikking nr. 

406/2009/EG. Aangezien de bronnen van methaanemissies erg verschillen tussen de lidstaten, 

zullen de specifieke mitigerende maatregelen in grote mate afhangen van de nationale 

actieplannen op het gebied van energie en klimaat en mogen deze maatregelen niet ook nog 

eens aan bod komen in de NEP-richtlijn. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – tabel b – kolom 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor elk jaar vanaf 2030 Schrappen 

[...]  
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Motivering 

Sinds 1990 zijn de ammoniakemissies in de EU gereduceerd met bijna 30 %. Bij de 

vaststelling van de emissieplafonds voor NH3 moeten de inspanningen die de lidstaten eerder 

al hebben geleverd om NH3 te reduceren, dus worden erkend. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage II – tabel b – kolom 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor elk jaar vanaf 2030 Schrappen 

[...]  

Motivering 

Deze schrapping sluit aan bij de andere amendementen om de reductieverbintenissen ten 

aanzien van methaan in de NEP-richtlijn te schrappen. 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten maken bij de uitvoering van 

de in deel 1 uiteengezette maatregelen, 

waar nodig, gebruik van het document met 

richtsnoeren voor de preventie en 

bestrijding van ammoniakemissies 

(Ammonia Guidance Document)1 van de 

Economische Commissie voor Europa van 

de Verenigde Naties (UNECE) en van de 

best beschikbare technieken als 

omschreven in Richtlijn 2010/75/EU van 

het Europees Parlement en de Raad2. 

De lidstaten kunnen bij de uitvoering van 

de in deel 1 uiteengezette maatregelen, 

waar nodig, zo veel mogelijk 

gebruikmaken van het document met 

richtsnoeren voor de preventie en 

bestrijding van ammoniakemissies 

(Ammonia Guidance Document)1 van de 

Economische Commissie voor Europa van 

de Verenigde Naties (UNECE) en van de 

best beschikbare technieken als 

omschreven in Richtlijn 2010/75/EU van 

het Europees Parlement en de Raad2. 

____________________ ____________________ 

1 Besluit 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add.1  1 Besluit 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add.1  

2 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 2 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 
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Parlement en de Raad van 

24 november 2010 inzake industriële 

emissies (geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging) (PB L 334, 

17.12.2010, blz. 17). 

Parlement en de Raad van 

24 november 2010 inzake industriële 

emissies (geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging) (PB L 334, 

17.12.2010, blz. 17). 

Motivering 

"Maken (…) gebruik" komt niet overeen met de titel van deel 1: "Maatregelen die opgenomen 

kunnen worden in het nationale programma voor de beheersing van luchtverontreiniging". 

De lidstaten moeten de flexibiliteit krijgen om zelf te beslissen welke maatregelen zij ten 

uitvoer zullen leggen. 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – inleidende formule – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij het ontwikkelen van hun maatregelen 

en beleid dienen de lidstaten: 

 (i) te voldoen aan de maatregelen voor de 

beheersing van ammoniak uit agrarische 

bronnen die zijn bepaald in bijlage IX bij 

het Protocol van Göteborg; en 

 (ii) rekening te houden met het document 

met richtsnoeren voor de preventie en 

bestrijding van ammoniakemissies 

(Ammonia Guidance Document) van de 

Economische Commissie voor Europa 

van de Verenigde Naties (UNECE), met 

de UNECE-gedragscode voor goede 

landbouwpraktijken voor de reductie van 

ammoniakemissies, zoals herzien in 2014, 

en met de best beschikbare technieken als 

omschreven in Richtlijn 2010/75/EU van 

het Europees Parlement en de Raad. 

Motivering 

De in bijlage III omschreven maatregelen moeten consistent zijn met de richtsnoeren die zijn 

goedgekeurd op het niveau van de UNECE. De lidstaten moeten verplicht worden hier bij het 

nemen van besluiten over maatregelen rekening mee te houden. 
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Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – afdeling A – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) stikstofbeheer met inachtneming van de 

gehele stikstofkringloop; 

(a) stikstofbeheer met inachtneming van de 

gehele stikstofkringloop (inclusief het 

opstellen van plannen voor bodem- en 

nutriëntenbeheer); 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – afdeling A – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) methoden voor het emissie-arm 

uitrijden van mest; 

(c) methoden voor het emissie-arm 

uitrijden van mest, inclusief scheiding in 

vloeibare en vaste mest; 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – afdeling A – punt 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) emissie-arme systemen voor de 

verwerking en compostering van mest; 

(e) emissie-arme systemen voor de 

verwerking en compostering van mest, 

inclusief scheiding in vloeibare en vaste 

mest; 
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Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 1 – afdeling 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 en 

landbouwbedrijven die gelegen zijn in 

achtergestelde en afgelegen berggebieden. 

Lidstaten mogen dergelijke bedrijven 

bijvoorbeeld van die maatregelen 

vrijstellen, waar mogelijk en passend 

gezien de toepasselijke 

reductieverbintenissen, mits zij tegelijk een 

gelijk speelveld in de Unie garanderen. 

Motivering 

Er moet rekening worden gehouden met de effecten voor kleine en microlandbouwbedrijven. 

Tegelijk moet ook een gelijk speelveld worden gegarandeerd. 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – deel 2 – punt 1 – letter a – sub i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) de beleidsprioriteiten en hun relatie met 

de op andere beleidsterreinen vastgestelde 

prioriteiten, waaronder klimaatverandering; 

(i) de beleidsprioriteiten en hun relatie met 

de op andere beleidsterreinen vastgestelde 

prioriteiten, waaronder landbouw, 

plattelandseconomie, industrie, mobiliteit 

en transport, natuurbehoud en 

klimaatverandering; 

Motivering 

Op dit gebied is er overlapping en bestaan er synergieën met meer dan louter het beleid op 

het gebied van klimaatverandering; daarom moeten ook landbouw, industrie, 

plattelandseconomie en natuurbehoud worden opgenomen. 
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Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IV – inleidende formule – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen emissie-inventarissen, 

aangepaste emissie-inventarissen, 

prognoses en informatieve 

inventarisatieverslagen op voor de 

verontreinigende stoffen als vermeld in 

bijlage I, met uitzondering van CH4. Zij 

maken daarbij gebruik van de methoden 

die zijn goedgekeurd door de partijen bij 

het LRTAP-Verdrag 

(rapportagerichtsnoeren van EMEP) en 

worden verzocht gebruik te maken van het 

EMEP/EEA-richtsnoer waarnaar in het 

Verdrag wordt verwezen. Bovendien 

worden in overeenstemming met dezelfde 

richtsnoeren aanvullende gegevens 

opgesteld, met name de 

activiteitengegevens die nodig zijn voor de 

beoordeling van de inventarissen en 

prognoses. 

De lidstaten stellen emissie-inventarissen, 

aangepaste emissie-inventarissen, 

prognoses en informatieve 

inventarisatieverslagen op voor de 

verontreinigende stoffen als vermeld in 

bijlage I. Zij maken daarbij gebruik van de 

methoden die zijn goedgekeurd door de 

partijen bij het LRTAP-Verdrag 

(rapportagerichtsnoeren van EMEP) en 

worden verzocht gebruik te maken van het 

EMEP/EEA-richtsnoer waarnaar in het 

Verdrag wordt verwezen. Bovendien 

worden in overeenstemming met dezelfde 

richtsnoeren aanvullende gegevens 

opgesteld, met name de 

activiteitengegevens die nodig zijn voor de 

beoordeling van de inventarissen en 

prognoses. 

Motivering 

Deze schrapping sluit aan bij de andere amendementen om de reductieverbintenissen ten 

aanzien van methaan in de NEP-richtlijn te schrappen. 
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