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Amendement  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De afgelopen twintig jaar is er in de 

Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt op 

het gebied van antropogene emissies in de 

lucht en de luchtkwaliteit dankzij een 

gericht beleid van de Unie, waaronder de 

mededeling van de Commissie van 2005 

over de thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging15. Richtlijn 

2001/81/EG van het Europees Parlement 

en de Raad16, waarin met ingang van 2010 

maximumwaarden zijn vastgesteld voor de 

totale jaarlijkse emissies in de lidstaten van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

ammoniak (NH3) en vluchtige organische 

stoffen exclusief methaan (NMVOS), was 

van cruciaal belang voor het boeken van 

deze vooruitgang. Als gevolg hiervan zijn 

de SO2-emissies in de periode tussen 1990 

en 2010 afgenomen met 82 %, de NOx-

emissies met 47 %, de NMVOS-emissies 

met 56 % en de NH3-emissies met 28 %. 

Zoals evenwel wordt aangegeven in het 

programma "Schone lucht voor Europa" 

(de "herziene thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging")17, worden het milieu 

en de menselijke gezondheid nog steeds 

bedreigd door aanzienlijke nadelige 

effecten en risico’s. 

(1) De afgelopen twintig jaar is er in de 

Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt op 

het gebied van antropogene emissies in de 

lucht en de luchtkwaliteit dankzij de 

inspanningen die de lidstaten met 

instemming van de marktdeelnemers 
hebben geleverd. Richtlijn 2001/81/EG 

van het Europees Parlement en de Raad16, 

waarin met ingang van 2010 

maximumwaarden zijn vastgesteld voor de 

totale jaarlijkse emissies in de lidstaten van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

ammoniak (NH3) en vluchtige organische 

stoffen exclusief methaan (NMVOS), was 

ook van belang voor het boeken van deze 

vooruitgang. Als gevolg hiervan zijn de 

SO2-emissies in de periode tussen 1990 en 

2010 afgenomen met 82 %, de NOx-

emissies met 47 %, de NMVOS-emissies 

met 56 % en de NH3-emissies met 28 %. 

Zoals evenwel wordt aangegeven in het 

programma "Schone lucht voor Europa" 

(de "herziene thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging")17, worden het milieu 

en de menselijke gezondheid nog steeds 

bedreigd door aanzienlijke nadelige 

effecten en risico’s. 

__________________ __________________ 

15 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement van 21 

september 2005 – Thematische strategie 

inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 

446 final. 

15 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement van 21 

september 2005 – Thematische strategie 

inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 

446 final. 

16 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees 16 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 

inzake nationale emissieplafonds voor 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB 

L 309, 27.11.2001, blz. 22). 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 

inzake nationale emissieplafonds voor 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB 

L 309, 27.11.2001, blz. 22). 

17 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement “Het 

programma “Schone lucht voor Europa””, 

(COM(2013) [xxx]. 

17 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement “Het 

programma “Schone lucht voor Europa””, 

(COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Amendement  53 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De afgelopen twintig jaar is er in de 

Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt op 

het gebied van antropogene emissies in de 

lucht en de luchtkwaliteit dankzij een 

gericht beleid van de Unie, waaronder de 

mededeling van de Commissie van 2005 

over de thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging15. Richtlijn 

2001/81/EG van het Europees Parlement 

en de Raad16, waarin met ingang van 2010 

maximumwaarden zijn vastgesteld voor de 

totale jaarlijkse emissies in de lidstaten van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige 

organische stoffen exclusief methaan 

(NMVOS), was van cruciaal belang voor 

het boeken van deze vooruitgang. Als 

gevolg hiervan zijn de SO2-emissies in de 

periode tussen 1990 en 2010 afgenomen 

met 82 %, de NOx-emissies met 47 %, de 

NMVOS-emissies met 56 % en de NH3-

emissies met 28 %. Zoals evenwel wordt 

aangegeven in het programma "Schone 

lucht voor Europa" (de nieuwe thematische 

strategie inzake luchtverontreiniging)17, 

worden het milieu en de menselijke 

(1) (Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 
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gezondheid nog steeds bedreigd door 

aanzienlijke nadelige effecten en risico’s. 

__________________ __________________ 

15 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement van 21 

september 2005 – Thematische strategie 

inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 

446 final. 

15Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement van 21 

september 2005 – Thematische strategie 

inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 

446 final. 

16 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 

inzake nationale emissieplafonds voor 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB 

L 309, 27.11.2001, blz. 22). 

16 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 

inzake nationale emissieplafonds voor 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB 

L 309, 27.11.2001, blz. 22). 

17 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement inzake het 

programma "Schone lucht voor Europa", 

(COM(2013) [xxx]. 

17 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement inzake het 

programma "Schone lucht voor Europa", 

(COM(2013) [xxx]. 

Or. it 

 

Amendement  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De afgelopen twintig jaar is er in de 

Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt op 

het gebied van antropogene emissies in de 

lucht en de luchtkwaliteit dankzij een 

gericht beleid van de Unie, waaronder de 

mededeling van de Commissie van 2005 

over de thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging15. Richtlijn 

2001/81/EG van het Europees Parlement 

en de Raad16, waarin met ingang van 2010 

maximumwaarden zijn vastgesteld voor de 

totale jaarlijkse emissies in de lidstaten van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

ammoniak (NH3) en vluchtige organische 

stoffen exclusief methaan (NMVOS), was 

van cruciaal belang voor het boeken van 

(1) De afgelopen twintig jaar is er in de 

Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt op 

het gebied van antropogene emissies in de 

lucht en de luchtkwaliteit dankzij een 

gericht beleid van de Unie, waaronder de 

mededeling van de Commissie van 2005 

over de thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging15. Richtlijn 

2001/81/EG van het Europees Parlement 

en de Raad16, waarin met ingang van 2010 

maximumwaarden zijn vastgesteld voor de 

totale jaarlijkse emissies in de lidstaten van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

ammoniak (NH3) en vluchtige organische 

stoffen exclusief methaan (NMVOS), was 

van cruciaal belang voor het boeken van 
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deze vooruitgang. Als gevolg hiervan zijn 

de SO2-emissies in de periode tussen 1990 

en 2010 afgenomen met 82 %, de NOx-

emissies met 47 %, de NMVOS-emissies 

met 56 % en de NH3-emissies met 28 %. 

Zoals evenwel wordt aangegeven in het 

programma "Schone lucht voor Europa" 

(de "herziene thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging")17, worden het milieu 

en de menselijke gezondheid nog steeds 

bedreigd door aanzienlijke nadelige 

effecten en risico’s. 

deze vooruitgang. Als gevolg hiervan zijn 

de SO2-emissies in de periode tussen 1990 

en 2010 afgenomen met 82 %, de NOx-

emissies met 47 %, de NMVOS-emissies 

met 56 % en de NH3-emissies met 28 %. 

Zoals evenwel wordt aangegeven in het 

programma "Schone lucht voor Europa" 

(de "herziene thematische strategie inzake 

luchtverontreiniging")17, worden de 

menselijke gezondheid en het milieu nog 

steeds bedreigd door aanzienlijke nadelige 

effecten en risico’s. 

__________________ __________________ 

15 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement van 21 

september 2005 – Thematische strategie 

inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 

446 final. 

15 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement van 21 

september 2005 – Thematische strategie 

inzake luchtverontreiniging, COM(2005) 

446 final. 

16 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 

inzake nationale emissieplafonds voor 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB 

L 309, 27.11.2001, blz. 22). 

16 Richtlijn 2001/81/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 

inzake nationale emissieplafonds voor 

bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB 

L 309, 27.11.2001, blz. 22). 

17 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement “Het 

programma “Schone lucht voor Europa””, 

(COM(2013) [xxx]. 

17 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement “Het 

programma “Schone lucht voor Europa””, 

(COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Amendement  55 

Elisabeth Köstinger 

 

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 

(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 
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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. 

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 synergieën tussen 

wetgeving inzake luchtkwaliteit en de 

beleidsdoelstellingen van de Unie, met 

name op het gebied van 

klimaatverandering en biodiversiteit. Het 

nieuwe gemeenschappelijk 

landbouwbeleid voor de periode 2014-

2020 biedt de lidstaten de mogelijkheid 

om bij te dragen aan de luchtkwaliteit met 

specifieke maatregelen. Toekomstige 

evaluatie zal leiden tot een beter begrip 

van de effecten van deze maatregelen. 

__________________ __________________ 

18Voorstel 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 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. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Bij de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn dienen de lidstaten rekening te 

houden met de veelheid aan doelstellingen 
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van de landbouwsector, de beperkte 

mogelijkheden van de sector om 

klimaatverandering te beperken en de 

noodzaak om de samenhang tussen de 

EU-doelstellingen op het gebied van 

voedselzekerheid en klimaatverandering 

te waarborgen. 

Or. en 

Motivering 

In het politieke akkoord van de Raad van oktober 2014 over het klimaat- en energiekader 

voor 2030 worden de doelstellingen voor de landbouwsector en de sector landgebruik 

onderkend en wordt de Commissie verzocht om te onderzoeken op welke manier de duurzame 

intensivering van de voedselproductie het beste kan worden bevorderd en de bijdrage van de 

sector aan de koolstofvastlegging en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan 

worden geoptimaliseerd. 

 

Amendement  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De EU en de lidstaten zijn 

aangesloten bij het Verdrag van 

Minamata inzake kwik van 2013, dat tot 

doel heeft om de menselijke gezondheid 

en de bescherming van het milieu te 

verbeteren door de kwikemissies 

afkomstig van bestaande en nieuwe 

bronnen te verminderen. 

Or. en 

Motivering 

Als ondertekenende partijen bij het Verdrag van Minamata dienen de EU en de lidstaten er 

zorg voor te dragen dat de NEP-richtlijn bijdraagt tot de vermindering van de kwikemissies, 

die ernstige schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. 
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Amendement  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het stelsel voor nationale 

emissieplafonds dat in Richtlijn 

2001/81/EG is vastgesteld, dient derhalve 

te worden herzien om het in 

overeenstemming te brengen met de 

internationale verbintenissen van de Unie 

en de lidstaten. 

(6) In het licht van de 

emissiereductieprognoses op basis van 

een ongewijzigd wetgevingsscenario dient 

het stelsel voor nationale emissieplafonds 

dat in Richtlijn 2001/81/EG is vastgesteld 

derhalve zodanig te worden herzien dat de 

in het Protocol van Göteborg vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen worden 

overtroffen en de in het Zevende 

Milieuactieprogramma van de Unie 

vastgestelde doelstellingen worden 

gehaald. 

Or. en 

Motivering 

De in het Protocol van Göteborg vastgestelde emissiereductieverbintenissen zijn te zwak en 

zonder aanvullende emissiebeheersingsmaatregelen zou het huidige wetgevingsscenario in 

vele gevallen leiden tot een aanzienlijke overschrijding van de emissieplafonds. Een lineaire 

vermindering van de emissies tegen 2030 is alleen mogelijk als de 

emissiereductieverbintenissen voor 2020 worden vervangen door de referentieniveaus uit de 

effectbeoordeling van het Europees Parlement voor zover deze niveaus ambitieuzer zijn dan 

die welke in het Protocol van Göteborg zijn vastgesteld. 

 

Amendement  59 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het stelsel voor nationale 

emissieplafonds dat in Richtlijn 

2001/81/EG is vastgesteld, dient derhalve 

te worden herzien om het in 

(6) Het stelsel voor nationale 

emissieplafonds dat in Richtlijn 

2001/81/EG is vastgesteld, dient te worden 

herzien om het in overeenstemming te 
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overeenstemming te brengen met de 

internationale verbintenissen van de Unie 

en de lidstaten. 

brengen met de internationale 

verbintenissen van de Unie en de lidstaten. 

Or. it 

 

Amendement  60 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De lidstaten dienen deze richtlijn 

zodanig uit te voeren dat op doeltreffende 

wijze wordt bijgedragen aan de 

verwezenlijking van de door de 

richtsnoeren van de 

Wereldgezondheidsorganisatie 

ondersteunde langetermijndoelstelling van 

de Unie voor de luchtkwaliteit en van de 

doelstellingen van de Unie op het gebied 

van de biodiversiteit en de bescherming 

van ecosystemen door een vermindering 

van de afzetting en het niveau van 

luchtverontreiniging als gevolg van 

verzuring, eutrofiëring en ozon tot onder de 

in het LRTAP-verdrag vastgestelde 

kritische belastingwaarden en niveaus. 

(7) De lidstaten dienen deze richtlijn 

zodanig uit te voeren dat op passende 

wijze wordt bijgedragen aan de 

verwezenlijking van de door de 

richtsnoeren van de 

Wereldgezondheidsorganisatie 

ondersteunde langetermijndoelstelling van 

de Unie voor de luchtkwaliteit en van de 

doelstellingen van de Unie op het gebied 

van de biodiversiteit en de bescherming 

van ecosystemen door een vermindering 

van de afzetting en het niveau van 

luchtverontreiniging als gevolg van 

verzuring, eutrofiëring en ozon tot onder de 

in het LRTAP-verdrag vastgestelde 

kritische belastingwaarden en niveaus. 

Or. it 

 

Amendement  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze richtlijn dient tevens bij te dragen 

tot de verwezenlijking van de in de 

wetgeving van de Unie vastgestelde 

(8) Deze richtlijn dient tevens op 

kostenefficiënte wijze bij te dragen tot de 

verwezenlijking van de in de wetgeving 
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luchtkwaliteitsdoelstellingen, de 

verzachting van de effecten van 

klimaatverandering door het verminderen 

van de emissies van kortlevende 

verontreinigende stoffen die schadelijk zijn 

voor het klimaat, en tot de verbetering van 

de luchtkwaliteit wereldwijd. 

van de Unie vastgestelde 

luchtkwaliteitsdoelstellingen, de 

verzachting van de effecten van 

klimaatverandering door het verminderen 

van de emissies van kortlevende 

verontreinigende stoffen die schadelijk zijn 

voor het klimaat, en tot de verbetering van 

de luchtkwaliteit wereldwijd. 

Or. pl 

 

Amendement  62 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze richtlijn dient tevens bij te dragen 

tot de verwezenlijking van de in de 

wetgeving van de Unie vastgestelde 

luchtkwaliteitsdoelstellingen, de 

verzachting van de effecten van 

klimaatverandering door het verminderen 

van de emissies van kortlevende 

verontreinigende stoffen die schadelijk zijn 

voor het klimaat, en tot de verbetering van 

de luchtkwaliteit wereldwijd. 

(8) Deze richtlijn dient tevens bij te dragen 

tot de verwezenlijking van de in de 

wetgeving van de Unie vastgestelde 

luchtkwaliteitsdoelstellingen, de 

verzachting van de effecten van 

klimaatverandering door het verminderen 

van de emissies van kortlevende 

verontreinigende stoffen die schadelijk zijn 

voor het klimaat, alsmede tot de 

verbetering van de luchtkwaliteit 

wereldwijd. 

Or. it 

 

Amendement  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het is de bedoeling dat deze 

richtlijn bijdraagt aan de vermindering 
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van de kwikemissies in de EU, zoals 

vereist bij de Strategie van de 

Gemeenschap voor kwik van 2005 en het 

Verdrag van Minamata inzake kwik 

waarbij de lidstaten en de Unie zich 

hebben aangesloten. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het is de bedoeling dat deze 

richtlijn bijdraagt aan de vermindering 

van de kwikemissies in de EU, zoals 

vereist bij de Strategie van de 

Gemeenschap voor kwik en het Verdrag 

van Minamata inzake kwik waarbij de 

lidstaten en de EU zich hebben 

aangesloten. 

Or. en 

Motivering 

Kwik is een bijzonder giftig metaal, met name wanneer het wordt omgezet in methylkwik 

(MeHg). Blootstelling aan MeHg kan ernstige schade toebrengen aan het zenuwstelsel, het 

immuunsysteem en de voortplantingsorganen. 

 

Amendement  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 (8 bis) Vermindering van de emissies 

afkomstig van het zeevervoer vraagt om 

de volledige en tijdige invoering van de 

door de Internationale Maritieme 

Organisatie vastgestelde grenswaarden en 

strikte handhaving van de EU-

zwavelrichtlijn. Daarnaast zijn verdere 

maatregelen ter beperking van de 

scheepvaartemissies noodzakelijk. De EU 

en de lidstaten dienen zich te beraden op 

de vaststelling van nieuwe gebieden met 

emissiebeheersing en binnen de IMO te 

blijven streven naar een verdere 

vermindering van de emissies.  

Or. en 

 

Amendement  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Permanent en tijdelijk grasland in 

de hele Europese Unie – dat in stand 

wordt gehouden door de inspanningen 

van de agrarische gemeenschap en hun 

grazend vee – speelt een belangrijke rol 

bij het beperken van klimaatverandering, 

gegeven het feit dat grasland een 

belangrijke factor in de 

koolstofvastlegging is.1 a 

 __________________ 

 1 a Vgl. 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 
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is samengesteld voor de afdeling voor de 

productie en de bescherming van planten 

van de Voedsel- en Landbouworganisatie 

(FAO) van de Verenigde Naties). 

Or. en 

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. Grasland beantwoordt aan de behoeften van herkauwers 

en hun emissies van darmmethaan. Gezien de voordelen voor het klimaat en de ecologische 

waarde van grasland sorteert opname van methaan in het voorstel een averechts effect. 

 

Amendement  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Deze richtlijn dient ook bij te 

dragen tot de vermindering van de 

gezondheidsgerelateerde kosten van 

luchtverontreiniging voor de Europese 

Unie door de levenskwaliteit van de 

Europese burger te verbeteren en de 

overgang naar een groene economie te 

bevorderen. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Europese landbouwers en 
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landbouwgronden dragen in grote mate 

bij aan het behalen van milieu- en 

luchtkwaliteitsdoelstellingen. 

Landbouwers dienen binnen het GLB 

dienovereenkomstig te worden vergoed 

voor hun huidige en toekomstige 

inspanningen in dit verband. 

Or. en 

Motivering 

De bijdrage van de landbouw aan het behalen van milieu- en luchtkwaliteitsdoelstellingen 

dient naar behoren te worden erkend en vergoed. 

 

Amendement  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten hebben zich te houden 

aan in deze richtlijn voor 2020 en 2030 

vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. Om 

aantoonbare vorderingen op weg 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) Om de atmosferische emissies van 

luchtverontreinigende stoffen te beperken 

en op doeltreffende wijze bij te dragen aan 

de doelstelling van de Unie om een 

luchtkwaliteit te verwezenlijken die geen 

aanleiding geeft tot ingrijpende gevolgen 

en risico’s voor de gezondheid, en aan een 

vermindering van de afzetting van 

verzuring en eutrofiëring veroorzakende 

verontreinigende stoffen tot onder de 

kritische belastingwaarden en niveaus, 

worden in deze richtlijn bindende 

nationale emissiereductieverbintenissen 

voor 2020, 2025 en 2030 vastgesteld. 

Or. en 
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Amendement  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

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 houden zich aan in deze 

richtlijn voor 2020, 2025 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 

Or. en 

Motivering 

De nationale emissiereductieverbintenissen voor 2025 dienen bindend te zijn om een lineaire 

vermindering van de emissies tussen 2020 en 2030 te waarborgen en buitensporig hoge 

kosten voor de lidstaten tegen het einde van de verbintenisperiode te voorkomen. 

 

Amendement  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

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. 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 2020, 2025 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 
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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. 

Or. en 

Motivering 

De nationale emissiereductieverbintenissen voor 2025 dienen bindend te zijn om ervoor te 

helpen zorgen dat de streefcijfers voor 2030 worden gehaald. Daarnaast zal naleving door de 

lidstaten voor extra gezondheids- en milieuvoordelen zorgen als gevolg van de vermindering 

van de verontreinigende stoffen tegen 2025. 

 

Amendement  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 2020, 2025 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen.  
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de emissies in 2025 op dusdanige wijze te 

beperken, lichten de lidstaten de redenen 

hiervoor toe in de verslagen 

overeenkomstig deze richtlijn. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 9, 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 9, 2020 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 

Or. de 

Motivering 

De emissiereductiedoelstellingen gelden voor 2020 en 2030. De lidstaten moeten in de 

gelegenheid worden gesteld om hun reductiedoelstellingen voor 2030 op de meest 

kosteneffectieve wijze te verwezenlijken. In dit verband hoeven geen intermediaire niveaus 

voor 2025 te worden vastgesteld. 

 

Amendement  74 

Kateřina Konečná 
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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. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 9, 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 

(9) De lidstaten hebben zich te houden aan 

in deze richtlijn voor 9, 2020 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen. 
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inhouden. Wanneer het onmogelijk blijkt 

de emissies in 2025 op dusdanige wijze te 

beperken, lichten de lidstaten de redenen 

hiervoor toe in de verslagen 

overeenkomstig deze richtlijn. 

Or. de 

Motivering 

Er hoeft niet te worden voorzien in intermediaire niveaus tussen de doelstellingen van het 

Protocol van Göteborg en de nieuw vast te stellen reductiedoelstellingen voor 2030. 

 

Amendement  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

zorgen de lidstaten ervoor dat zij tegen 

2025 en voor zover hun specifieke 

nationale bepalingen en capaciteit dit 

toelaten, intermediaire niveaus bereiken 

die worden bepaald op basis van een lineair 

traject tussen de emissieniveaus voor 2020 

en de emissiereductieverbintenissen voor 

2030, tenzij dit buitensporige kosten zou 

inhouden. Wanneer het onmogelijk blijkt 

de emissies in 2025 op dusdanige wijze te 

beperken, lichten de lidstaten de redenen 

hiervoor toe in de verslagen 

overeenkomstig deze richtlijn. 

Or. fr 
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Amendement  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 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 voor de 

lidstaten en de marktdeelnemers zou 

inhouden. Wanneer het onmogelijk blijkt 

de emissies in 2025 op dusdanige wijze te 

beperken, lichten de lidstaten de redenen 

hiervoor toe in de verslagen 

overeenkomstig deze richtlijn. 

Or. fr 

 

Amendement  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Tussen 1990 en 2010 is het gelukt 

om de NH3-emissies in de Unie met 

27,9 %1 a te verminderen. Bij de 

vaststelling van nieuwe 

emissiereductieverplichtingen wordt 

rekening gehouden met de inspanningen 

die de lidstaten op dit gebied reeds hebben 

geleverd. NH3-emissies van agrarische 

oorsprong worden door biologische 

processen veroorzaakt en kunnen daarom 
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slechts tot een minimum worden beperkt, 

maar niet volledig worden voorkomen. 
 __________________ 

 1 a Zie Eurostat, „Agriculture, forestry and 

fishery statistics” (2013), Luxemburg: 

Bureau voor publicaties van de Europese 

Unie, blz. 119.  

Or. de 

Motivering 

De landbouwsector heeft reeds bijdragen geleverd. In het toekomstige luchtkwaliteitsbeleid 

moeten de reeds bereikte reducties in aanmerking worden genomen. 

 

Amendement  79 

Jan Huitema 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Sinds 1990 zijn de 

ammoniakemissies in de EU met bijna 

30 %20a verminderd. 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, dus worden 

erkend. Er moet ook rekening worden 

gehouden met het feit dat er trade-offs 

zijn met het dierenwelzijn. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Zie de Eurostat-brochure over de 

statistieken voor landbouw, bosbouw en 

visserij van 2013, blz. 115-121. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) In de nationale 

emissiereductieverbintenissen voor 

methaan en ammoniak voor 2030 moet 

rekening worden gehouden met de 

specifieke kenmerken van de 

landbouwsector en de beperkte 

mogelijkheden van de sector om zijn 

emissies te verminderen. 

Or. fr 

 

Amendement  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) Om in de Unie voor gelijke 

marktvoorwaarden te zorgen, moet in de 

nationale programma’s ter beperking van 

de luchtverontreiniging rekening worden 

gehouden met de verminderingen van de 

atmosferische NH3-emissies die door 

diverse maatregelen zijn bereikt. Tot die 

maatregelen behoren onder meer de 

Richtlijnen 91/676/EEG1 a en 

92/43/EEG1 b. 

 __________________ 

 1 a 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). 

 1 b 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 206 van 
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22.07.1992). 

Or. de 

Motivering 

Er moet rekening worden gehouden met bestaande richtlijnen die synergie-effecten voor de 

milieubescherming opleveren. 

 

Amendement  82 

Jan Huitema 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) Om een gelijk speelveld in Europa 

te garanderen moet in de context van de 

nationale controleprogramma's waarin in 

deze richtlijn is voorzien, rekening 

worden gehouden met de verminderingen 

van de atmosferische emissies van NH3 

die zijn gerealiseerd door diverse EU-

beleidsmaatregelen als Richtlijn 

91/676/EEG (de nitraatrichtlijn) en de 

tenuitvoerlegging van nationale 

beleidsmaatregelen ter vermindering van 

de afzetting van ammoniak in 

Natura 2000-gebieden in het kader van 

Richtlijn 92/43/EEG (de vogel- en 

habitatrichtlijn). 

Or. en 

 

Amendement  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Sommige lidstaten hebben er uit 

hoofde van het LRTAP-verdrag voor 

gekozen om voor de vervoersector 

emissieplafonds vast te stellen op basis van 

de gebruikte brandstofhoeveelheid. Dit 

heeft in de betrokken lidstaten en in de 

Unie als geheel geleid tot een gebrek aan 

samenhang tussen hun totale 

energieverbruik en de statistieken. 

Teneinde een gemeenschappelijke en 

samenhangende basis voor alle lidstaten en 

de Unie als geheel te garanderen zijn de in 

deze richtlijn vastgestelde 

rapportageverplichtingen en 

emissiereductieverbintenissen gebaseerd 

op het nationale energieverbruik en de 

hoeveelheid verkochte brandstof, hetgeen 

de samenhang met de EU-wetgeving op 

het gebied van klimaatverandering en 

energie bevordert. 

(10) Sommige lidstaten hebben er uit 

hoofde van het LRTAP-verdrag voor 

gekozen om voor de vervoersector 

emissieplafonds vast te stellen op basis van 

de gebruikte brandstofhoeveelheid. Dit 

heeft in de betrokken lidstaten en in de 

Unie als geheel geleid tot een gebrek aan 

samenhang tussen hun totale 

energieverbruik en de statistieken. 

Teneinde een gemeenschappelijke en 

samenhangende basis voor alle lidstaten en 

de Unie als geheel te garanderen zijn de in 

deze richtlijn vastgestelde 

rapportageverplichtingen en 

emissiereductieverbintenissen gebaseerd 

op het nationale energieverbruik en de 

hoeveelheid verkochte brandstof. 

Or. fr 

 

Amendement  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

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, 

Schrappen 
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met 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. 

__________________  

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een 

vermindering van het zwavelgehalte van 

bepaalde vloeibare brandstoffen en tot 

wijziging van Richtlijn 93/12/EEG (PB 

L 121 van 11.5.1999, blz. 13). 

 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen 

van de Gemeenschap op het gebied van 

het verminderen van broeikasgassen tot 

2020 te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, 

blz. 136). 

 

Or. en 

Motivering 

Het voorgestelde flexibiliteitsmechanisme voor maritieme emissies is te ingewikkeld en dient 
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te worden geschrapt omdat niet alle lidstaten van deze flexibiliteit kunnen profiteren en dit 

bovendien de verwachte gezondheidsvoordelen van het voorstel van de Commissie zou kunnen 

ondermijnen. 

 

Amendement  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van 

de normen in de wetgeving van de Unie, 

met inbegrip van de grenswaarden voor 

zwavel in brandstoffen die zijn vastgesteld 

in Richtlijn 1999/32/EG van de 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. 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt hebben de lidstaten 

de mogelijkheid om hun verbintenissen 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. De Commissie kan bezwaar 

maken tegen het gebruik van deze 

flexibiliteit door een lidstaat, indien niet 

aan de in deze richtlijn vastgestelde 

voorwaarden is voldaan. 
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__________________ __________________ 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

Or. en 

 

Amendement  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van 

de normen in de wetgeving van de Unie, 

met inbegrip van de grenswaarden voor 

zwavel in brandstoffen die zijn vastgesteld 

in Richtlijn 1999/32/EG van de Raad21. 

De lidstaten moeten ook de mogelijkheid 

hebben om hun verbintenissen en 

intermediaire emissieniveaus op het gebied 

(11) Om te bevorderen dat de nationale 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kostenefficiënte manier worden 

nagekomen c.q. bereikt, moeten de 

lidstaten 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.  
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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. 

__________________ __________________ 

21Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 

april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

Or. en 

 

Amendement  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de (11) Om te bevorderen dat de 
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emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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. 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad21. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

__________________ __________________ 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 
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vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

Or. de 

Motivering 

Als onderdeel van het klimaatbeleid opgenomen valt methaan zowel onder de beschikking 

inzake de verdeling van de inspanningen als onder het ETS. Indien methaan in de NEP-

richtlijn zou worden opgenomen, zou dit tot dubbele regelgeving leiden, die gezien het streven 

naar betere regelgeving en gezonde regelgeving voor kmo’s juist moet worden vermeden. 

 

Amendement  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Recital 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11). Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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 

(11). Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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 
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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. 

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). 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement  89 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 
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nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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. 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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). 

 

Or. de 
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Motivering 

Emissies van het broeikasgas methaan vallen reeds onder de beschikking inzake de verdeling 

van de inspanningen (Beschikking nr. 406/2009/EG) in het kader van het Europees klimaat- 

en energiebeleid. De opname in de NEP-richtlijn van reductieverbintenissen voor methaan 

zou tot overregulering leiden. 

 

Amendement  90 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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 

lidstaten kunnen hun nationale jaarlijkse 
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gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

emissies voor een bepaald jaar, het 

voorgaande jaar en het volgende jaar 

middelen, mits dit gemiddelde hun 

verbintenissen niet overschrijdt, in 

verband met onvoorziene meteorologische 

of economische omstandigheden die van 

invloed zijn op de stroomvoorziening. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

__________________ __________________ 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

21 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

Or. en 

 

Amendement  91 

Jan Huitema 

 

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 

(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 
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internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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. 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de 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). 

22 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 inzake de inspanningen van de 

lidstaten om hun broeikasgasemissies te 

verminderen om aan de verbintenissen van 

de Gemeenschap op het gebied van het 

verminderen van broeikasgassen tot 2020 

te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 

136). 

Or. en 
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Motivering 

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

flexibiliteit om de broeikasgasemissies te verminderen 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  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Ter controle van de naleving van 

de nationale emissieplafonds en de 

emissiereductieverbintenissen kunnen de 

lidstaten hun nationale emissie-

inventarissen aanpassen in het licht van 

verbeterd wetenschappelijk inzicht en 

verbeterde emissiemethodieken. Indien 

lidstaten vanwege onvoorziene 

omstandigheden niet aan hun 

reductieverbintenissen voor een bepaald 

jaar kunnen voldoen, moeten zij de 

mogelijkheid hebben om in plaats 

daarvan een driejaarsgemiddelde over het 

jaar in kwestie en de beide voorafgaande 

jaren op te geven, waarbij dit gemiddelde 

het vastgestelde emissieplafond niet mag 

overschrijden. 

Or. de 

Motivering 

Deze flexibiliteitsregeling komt overeen met de aanpak van het Protocol van Göteborg. 

 

Amendement  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 
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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 Raad23 zijn vastgesteld. 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de 

voor hen geldende eisen op het gebied van 

emissiereductie en het leveren van een 

effectieve bijdrage aan het bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee en 

in overleg met de betrokken lokale of 

regionale autoriteit 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 Raad23 zijn vastgesteld. 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

De emissiereductieverbintenissen voor 2025 dienen een bindend karakter te hebben. De 

lidstaten dienen bij het opstellen van hun nationale programma’s ter beperking van de 

luchtverontreiniging tevens te overleggen met de bevoegde lokale of regionale autoriteit. 
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Amendement  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

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 vastgesteld23. 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de 

voor hen geldende eisen op het gebied van 

emissiereductie en het leveren van een 

effectieve bijdrage aan het bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee 

rekening te houden met de noodzaak om de 

emissies te verminderen in zones en 

agglomeraties met te hoge concentraties 

aan luchtverontreinigende stoffen en/of in 

zones die aanzienlijk bijdragen aan de 

luchtverontreiniging in andere zones en 

agglomeraties, ook als die zich in de 

buurlanden bevinden. De nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging moeten derhalve 

bijdragen aan de geslaagde uitvoering van 

de luchtkwaliteitsplannen die in artikel 23 

van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad zijn vastgesteld23. 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Or. de 

Motivering 

De lidstaten moeten in de gelegenheid worden gesteld de voor hen geldende 
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reductiedoelstellingen voor 2030 op verschillende manieren te bereiken. Zij moeten de nodige 

speelruimte krijgen om de meest kosteneffectieve aanpak te volgen. 

 

Amendement  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

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 Raad23 zijn vastgesteld. 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de 

voor hen geldende eisen op het gebied van 

emissiereductie en het leveren van een 

effectieve bijdrage aan het bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee 

rekening te houden met de noodzaak om de 

emissies te verminderen in zones en 

agglomeraties met te hoge concentraties 

aan luchtverontreinigende stoffen en/of in 

zones die aanzienlijk bijdragen aan de 

luchtverontreiniging in andere zones en 

agglomeraties, ook als die zich in de 

buurlanden bevinden. De nationale 

programma’s ter beperking van de 

luchtverontreiniging moeten derhalve 

bijdragen aan de geslaagde uitvoering van 

de luchtkwaliteitsplannen die in artikel 23 

van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad23 zijn vastgesteld. 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Or. en 
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Amendement  96 

Kateřina Konečná 

 

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 Raad23 zijn vastgesteld. 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het bereiken van de 

voor hen geldende eisen op het gebied van 

emissiereductie en het leveren van een 

effectieve bijdrage aan het bereiken van de 

luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Unie. 

De lidstaten dienen in verband hiermee 

rekening te houden met de noodzaak om de 

emissies te verminderen in zones en 

agglomeraties met te hoge concentraties 

aan luchtverontreinigende stoffen en/of in 

zones die aanzienlijk bijdragen aan de 

luchtverontreiniging in andere zones en 

agglomeraties, ook als die zich in de 

buurlanden bevinden. De nationale 

programma’s ter beperking van de 

luchtverontreiniging moeten derhalve 

bijdragen aan de geslaagde uitvoering van 

de luchtkwaliteitsplannen die in artikel 23 

van Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad23 zijn vastgesteld. 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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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 Raad23 zijn vastgesteld. 

(12) De lidstaten dienen een nationaal 

programma ter beperking van de 

luchtverontreiniging vast te stellen en uit te 

voeren met het oog op het voldoen aan 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 Raad23 zijn vastgesteld. 

__________________ __________________ 

23Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 
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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 Raad23 zijn vastgesteld. 

(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 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 Raad23 zijn vastgesteld. 

__________________ __________________ 

23Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De lidstaten dienen een nationaal (12) De lidstaten dienen een nationaal 



 

PE554.952v01-00 44/100 AM\1058775NL.doc 

NL 

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 Raad23 zijn vastgesteld. 

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 in het 

bijzonder nabijgelegen scholen, 

kinderdagverblijven, rusthuizen, 

ziekenhuizen 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 Raad23 zijn vastgesteld. 

__________________ __________________ 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

23 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere 

lucht voor Europa (PB L 152 van 

11.6.2008, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Milieu-inspecties en 

markttoezicht zijn noodzakelijk om de 

doeltreffendheid van deze richtlijn te 
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garanderen evenals die van de 

maatregelen die worden getroffen met het 

oog op de verwezenlijking van de 

bijbehorende doelstellingen. De lidstaten 

dienen er zorg voor te dragen dat er 

voldoende middelen beschikbaar zijn om 

inspecties en markttoezicht doeltreffend 

uit te voeren. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Indien de lidstaten de in deze 

richtlijn voor 2020, 2025 en 2030 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen 

niet nakomen, mogen zij de 

nalevingslasten niet afschuiven op 

autoriteiten die niet over de strategische 

mogelijkheden en bevoegdheden 

beschikken om deze na te komen. 

Or. en 

Motivering 

In gevallen waarin een lidstaat zijn verplichting uit hoofde van de NEP-richtlijn niet nakomt, 

is het van belang om te voorkomen dat lokale autoriteiten, waarvan er momenteel vele 

kampen met bezuinigingen, worden belast met boetes als gevolg van een inbreukprocedure. 

 

Amendement  102 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 
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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 kosteneffectieve 

maatregelen te omvatten die van toepassing 

zijn op de landbouwsector. Een aantal van 

deze maatregelen gaat gepaard met hoge 

kosten, die kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven niet kunnen dragen. 

Landbouwbedrijven die niet binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2010/75/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 24 november 2010 inzake 

industriële emissies vallen, kunnen van 

die maatregelen worden vrijgesteld. 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. 

 Alleen door middel van evenredige 

maatregelen kunnen verbeteringen van de 

luchtkwaliteit worden bereikt zonder de 

toekomst van de landbouwbedrijven in 

gevaar te brengen. De inspanningen van 

de landbouwsector ten behoeve van de 

ontwikkeling van nieuwe 

veehouderijpraktijken mogen niet worden 

ondermijnd door de voorschriften ter 

vermindering van de emissies van 

luchtverontreinigende stoffen. De 

nationale programma’s ter beperking van 

de luchtverontreiniging moeten een goed 

evenwicht tussen de door de politiek en de 

samenleving gewenste 

veehouderijmethoden en 

emissiebeperking mogelijk maken. 

Or. de 
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Motivering 

In de landbouw zouden de doelstellingen van de verschillende beleidsgebieden met elkaar 

botsen. De instandhouding van boerenbedrijven in de landbouw mag niet worden ondermijnd 

door onhaalbare doelstellingen. Door de koppeling met de richtlijn inzake industriële 

emissies wordt voor betere wetgeving gezorgd. 

 

Amendement  103 

Jan Huitema 

 

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 

gebaseerd zijn op specifieke informatie en 

gegevens, rekening houdend met de 

wetenschappelijke vooruitgang en met de 

maatregelen die eerder door de lidstaten 

zijn genomen, en zij moeten 

kosteneffectief zijn. De lidstaten dient de 

mogelijkheid te worden geboden om 

andere maatregelen toe te passen dan die 

welke in deze richtlijn zijn vastgesteld, 

mits deze onder de gegeven nationale 

omstandigheden een gelijkwaardig niveau 

van milieubescherming bieden. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om de atmosferische emissies van 

NH3 and 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 kosteneffectieve 

maatregelen te omvatten die van toepassing 

zijn op de landbouwsector. Investeringen 

ter vermindering van de emissies in de 

landbouw hebben gevolgen op lange 

termijn die verschillen naargelang van de 

bedrijfsgrootte. Hiermee dient 

dienovereenkomstig rekening te worden 

gehouden met het oog op de geslaagde 

toepassing van maatregelen om 

klimaatverandering te beperken. 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. Verbetering 

van de luchtkwaliteit kan uitsluitend 

worden bereikt door middel van 

evenredige maatregelen die de toekomst 

van landbouwbedrijven niet in gevaar 

brengen. De inspanningen van de 

landbouwsector om procedures voor 

veehouderij te ontwikkelen mogen niet 

worden ondermijnd door verbintenissen 

ter vermindering van emissies van 

luchtverontreinigende stoffen. De 

nationale programma's ter beperking van 

de luchtverontreiniging dienen een 

evenwicht te bewerkstelligen tussen 

politiek en maatschappelijk wenselijke 

veehouderij en beperking van de 

verontreiniging. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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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) (13) Om de atmosferische emissies 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 zonder het 

dierenwelzijn in het gedrang te brengen. 
De lidstaten dient de mogelijkheid te 

worden geboden om andere maatregelen 

toe te passen dan die welke in deze richtlijn 

zijn vastgesteld, mits deze onder de 

gegeven nationale omstandigheden een 

gelijkwaardig niveau van 

milieubescherming bieden. 

Or. fr 

 

Amendement  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

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, CH4 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. 

Or. en 
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Motivering 

Maatregelen ter vermindering van de uitstoot van methaan dienen op nationaal niveau te 

worden bevorderd om de hoeveelheid ozon op leefniveau, veroorzaakt door methaan en 

andere verontreinigende stoffen, te verminderen. Dergelijke maatregelen kunnen voor een 

deel worden ontwikkeld met financiële hulp van de programma's voor plattelandsontwikkeling 

van de EU en sommige maatregelen kunnen zelfs kosteloos worden uitgevoerd (bijv. systemen 

voor biogas kunnen een aanvullende inkomstenbron genereren door de verkoop van 

elektriciteit). 

 

Amendement  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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, CH4 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. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Om de emissies uit de 
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voornaamste bronnen te verminderen 

dienen de nationale programma's ter 

beperking van de luchtverontreiniging 

maatregelen te omvatten voor alle 

betrokken sectoren, met inbegrip van de 

landbouw, de industrie, het wegvervoer, 

niet voor de weg bestemde verplaatsbare 

machines, de binnenscheepvaart en de 

nationale kustvaart, huisverwarming en 

oplosmiddelen. De lidstaten dient de 

mogelijkheid te worden geboden om 

andere maatregelen toe te passen dan die 

welke in deze richtlijn zijn vastgesteld, 

mits deze onder de gegeven nationale 

omstandigheden een gelijkwaardig niveau 

van milieubescherming bieden. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Bij de omzetting van deze richtlijn 

in nationaal recht moeten overlappingen 

met Richtlijn 91/676/EEG van de Raad 

van 12 december 1991 inzake de 

bescherming van water tegen 

verontreiniging door nitraten uit 

agrarische bronnen worden vermeden. 

Richtlijn 91/676/EEG bevat reeds zeer 

uitgebreide en gedetailleerde regelingen 

met betrekking tot een efficiënter gebruik 

van meststoffen, de opslag en verspreiding 

van meststoffen en daarmee ook het 

voorkomen van stikstofverlies, die indirect 

een positief effect op de luchtkwaliteit 

hebben. 

Or. de 
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Motivering 

De nitraatrichtlijn voorziet reeds in vergaande regelingen ter voorkoming van stikstofverlies. 

Hiermee moet rekening worden gehouden in de NEP-richtlijn, teneinde dubbele regelgeving 

te vermijden. 

 

Amendement  110 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Bij de omzetting van deze richtlijn 

in nationaal recht moeten overlappingen 

met Richtlijn 91/676/EWG van de Raad 

van 12 december 1991 inzake de 

bescherming van water tegen 

verontreiniging door nitraten uit 

agrarische bronnen worden vermeden. 

Richtlijn 91/676/EEG bevat reeds zeer 

uitgebreide en gedetailleerde regelingen 

met betrekking tot een efficiënter gebruik 

van meststoffen, de opslag en verspreiding 

van meststoffen en daarmee ook het 

voorkomen van stikstofverlies, die indirect 

een positief effect op de luchtkwaliteit 

hebben. 

Or. de 

Motivering 

Hoewel de nitraatrichtlijn reeds in zeer vergaande regelingen ter voorkoming van 

stikstofverlies voorziet, gaat het Commissievoorstel hieraan voorbij en worden daarin nieuwe 

actieprogramma’s voorgeschreven. Ter vermindering van de bureaucratie moet dubbele 

regelgeving worden vermeden. 

 

Amendement  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) In het kader van de programma’s 

ter beperking van de luchtverontreiniging 

mogen de industriële sector geen vereisten 

worden opgelegd die verder gaan dan de 

in Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1 a vastgestelde beste 

beschikbare technieken. 

 __________________ 

 1 a 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 334/17 van 

17.12.2010). 

Or. de 

Motivering 

De industrie mag niet worden gedwongen om maatregelen ter vermindering van de emissies 

door industriële installaties te nemen die verder gaan dan de in Richtlijn 2010/75/EU 

vastgestelde beste beschikbare technieken. Dit geldt in het bijzonder voor maatregelen die 

niet op kostenefficiënte wijze kunnen worden ingevoerd. 

 

Amendement  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Ter verbetering van de 

luchtkwaliteit, met name in stedelijke 

gebieden, dienen de nationale 

programma's ter beperking van de 

luchtverontreiniging maatregelen te 

omvatten om de emissies van 

stikstofoxiden en stofdeeltjes in stedelijke 

gebieden te verminderen. 
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Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten niet alleen technische oplossingen op EU-niveau (bijv. Euronormen) 

invoeren, maar ook niet-technische maatregelen uitwerken, goedkeuren en invoeren die de 

door voertuigen veroorzaakte luchtverontreiniging fors kunnen verminderen en de 

volksgezondheid en het milieu kunnen verbeteren. 

 

Amendement  113 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten 

goed onderbouwde nationale programma’s 

ter beperking van de luchtverontreiniging 

en belangrijke bijwerkingen opstellen, 

dienen de betrokken programma’s en 

bijwerkingen het voorwerp uit te maken 

van openbare raadpleging en raadpleging 

van de bevoegde autoriteiten op alle 

niveaus wanneer alle opties aangaande 

beleid en maatregelen nog open zijn. De 

lidstaten dienen grensoverschrijdende 

raadplegingen te organiseren indien de 

uitvoering van hun programma gevolgen 

kan hebben voor de luchtkwaliteit in een 

ander land, overeenkomstig de vereisten 

van de EU- en de internationale wetgeving, 

met inbegrip van het Verdrag inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband (Espoo, 

1991) en het bijbehorende Protocol 

betreffende strategische 

milieueffectrapportage (Kiev, 2003), zoals 

goedgekeurd door de Raad24. 

(15) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten 

goed onderbouwde, op reproduceerbare 

metingen en onderzoeksresultaten 

gebaseerde nationale programma’s ter 

beperking van de luchtverontreiniging en 

belangrijke bijwerkingen opstellen, dienen 

de betrokken programma’s en 

bijwerkingen het voorwerp uit te maken 

van openbare raadpleging en raadpleging 

van de bevoegde autoriteiten op alle 

niveaus wanneer alle opties aangaande 

beleid en maatregelen nog open zijn. De 

lidstaten dienen grensoverschrijdende 

raadplegingen te organiseren indien de 

uitvoering van hun programma gevolgen 

kan hebben voor de luchtkwaliteit in een 

ander land, overeenkomstig de vereisten 

van de EU- en de internationale wetgeving, 

met inbegrip van het Verdrag inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband (Espoo, 

1991) en het bijbehorende Protocol 

betreffende strategische 

milieueffectrapportage (Kiev, 2003), zoals 

goedgekeurd door de Raad24. 

__________________ __________________ 

24 Besluit 2008/871/EG van de Raad van 

20 oktober 2008 betreffende de 

24 Besluit 2008/871/EG van de Raad van 

20 oktober 2008 betreffende de 
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goedkeuring namens de Europese 

Gemeenschap van het Protocol betreffende 

strategische milieueffectrapportage bij het 

UNECE-Verdrag van Espoo inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband van 1991 (PB 

L 308 van 19.11.2008, blz. 33). 

goedkeuring namens de Europese 

Gemeenschap van het Protocol betreffende 

strategische milieueffectrapportage bij het 

UNECE-Verdrag van Espoo inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband van 1991 (PB 

L 308 van 19.11.2008, blz. 33). 

Or. de 

 

Amendement  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten 

goed onderbouwde nationale programma’s 

ter beperking van de luchtverontreiniging 

en belangrijke bijwerkingen opstellen, 

dienen de betrokken programma’s en 

bijwerkingen het voorwerp uit te maken 

van openbare raadpleging en raadpleging 

van de bevoegde autoriteiten op alle 

niveaus wanneer alle opties aangaande 

beleid en maatregelen nog open zijn. De 

lidstaten dienen grensoverschrijdende 

raadplegingen te organiseren indien de 

uitvoering van hun programma gevolgen 

kan hebben voor de luchtkwaliteit in een 

ander land, overeenkomstig de vereisten 

van de EU- en de internationale wetgeving, 

met inbegrip van het Verdrag inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband (Espoo, 

1991) en het bijbehorende Protocol 

betreffende strategische 

milieueffectrapportage (Kiev, 2003), zoals 

goedgekeurd door de Raad24. 

(15) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten 

goed onderbouwde, op wetenschappelijke 

gegevens gebaseerde nationale 

programma’s ter beperking van de 

luchtverontreiniging en belangrijke 

bijwerkingen opstellen, dienen de 

betrokken programma’s en bijwerkingen 

het voorwerp uit te maken van openbare 

raadpleging en raadpleging van de 

bevoegde autoriteiten op alle niveaus 

wanneer alle opties aangaande beleid en 

maatregelen nog open zijn. De lidstaten 

dienen grensoverschrijdende raadplegingen 

te organiseren indien de uitvoering van hun 

programma gevolgen kan hebben voor de 

luchtkwaliteit in een ander land, 

overeenkomstig de vereisten van de EU- en 

de internationale wetgeving, met inbegrip 

van het Verdrag inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband (Espoo, 

1991) en het bijbehorende Protocol 

betreffende strategische 

milieueffectrapportage (Kiev, 2003), zoals 

goedgekeurd door de Raad24. 

__________________ __________________ 

24 Besluit 2008/871/EG van de Raad van 20 24 Besluit 2008/871/EG van de Raad van 20 
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oktober 2008 betreffende de goedkeuring 

namens de Europese Gemeenschap van het 

Protocol betreffende strategische 

milieueffectrapportage bij het UNECE-

Verdrag van Espoo inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband van 1991 (PB 

L 308 van 19.11.2008, blz. 33). 

oktober 2008 betreffende de goedkeuring 

namens de Europese Gemeenschap van het 

Protocol betreffende strategische 

milieueffectrapportage bij het UNECE-

Verdrag van Espoo inzake 

milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband van 1991 (PB 

L 308 van 19.11.2008, blz. 33). 

Or. de 

 

Amendement  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Overeenkomstig het Verdrag van 

Aarhus betreffende toegang tot 

informatie, inspraak bij besluitvorming en 

toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden en de 

jurisprudentie van het Europees Hof van 

Justitie dient het publiek een ruime 

toegang tot de rechter te genieten om de 

doeltreffende tenuitvoerlegging en 

handhaving van deze richtlijn te 

verzekeren en bij te dragen tot de 

bescherming van het recht in een milieu 

te leven dat passend is voor persoonlijke 

gezondheid en welzijn. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) Milieu-inspecties en markttoezicht 

zijn noodzakelijk om de doeltreffendheid 

van deze richtlijn te garanderen evenals 

die van de maatregelen die worden 

getroffen met het oog op de 

verwezenlijking van de bijbehorende 

doelstellingen. 

Or. en 

Motivering 

Het feit dat de Euronormen voor dieselvoertuigen niet hebben geleid tot de verwachte NOx-

reducties toont aan dat technische maatregelen onder reële bedrijfsomstandigheden niet altijd 

doel treffen. Dit amendement zorgt ervoor dat de lidstaten vergelijkbare problemen in kaart 

brengen en er corrigerende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de 

emissiereductieverbintenissen worden nagekomen. Daarnaast wordt op deze manier druk 

uitgeoefend op de fabrikanten om ervoor te zorgen dat voertuigen en uitrusting onder reële 

bedrijfsomstandigheden voldoen. 

 

Amendement  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 quater) Bij het beoordelen van de 

synergieën tussen het 

luchtkwaliteitsbeleid en het klimaat- en 

energiebeleid van de EU houdt de 

Commissie dan ook rekening met de 

aanvullende effectbeoordeling van het 

Europees Parlement over de interactie 

tussen het luchtkwaliteitsbeleid en het 

klimaat- en energiebeleid van de EU. 

Or. en 
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Amendement  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De lidstaten dienen emissie-

inventarissen, emissieprognoses en 

informatieve inventarisrapporten op te 

stellen en in te dienen voor alle 

luchtverontreinigende stoffen die onder 

deze richtlijn vallen, zodat de Unie kan 

voldoen aan haar rapportageverplichtingen 

uit hoofde van het LRTAP-verdrag en de 

bijbehorende protocollen. 

(16) De lidstaten dienen emissie-

inventarissen, emissieprognoses en 

informatieve inventarisrapporten op te 

stellen en in te dienen voor alle 

luchtverontreinigende stoffen die onder 

deze richtlijn vallen, zodat de Unie 

vervolgens kan voldoen aan haar 

rapportageverplichtingen uit hoofde van 

het LRTAP-verdrag en de bijbehorende 

protocollen. 

Or. en 

Motivering 

De opgestelde inventarissen, prognoses en inventarisatierapporten moeten de Unie zeker in 

staat stellen om te voldoen aan haar rapportageverplichtingen uit hoofde van het LRTAP-

verdrag en de bijbehorende protocollen. 

 

Amendement  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Overeenkomstig het Verdrag van 

Aarhus betreffende toegang tot 

informatie, inspraak bij besluitvorming en 

toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden en de 

jurisprudentie van het Europees Hof van 

Justitie dient het publiek een ruime 

toegang tot de rechter te genieten om de 

doeltreffende tenuitvoerlegging en 

handhaving van deze richtlijn te 
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verzekeren en bij te dragen tot de 

bescherming van het recht in een milieu 

te leven dat passend is voor de gezondheid 

en het welzijn van de mens. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 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. 

(21) De handelingen 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 dienen aan het Europees Parlement 

en de Raad te worden voorgelegd. 

Or. fr 

 

Amendement  121 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 
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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 

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. 

(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 de betrokken belangengroepen, 

onder meer met deskundigen. 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. 

Or. de 

 

Amendement  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Om eenvormige voorwaarden voor de 

uitvoering van deze richtlijn te 

waarborgen, moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Deze bevoegdheden dienen te 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad27. 

Schrappen 

__________________  

27 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het  
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Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. fr 

 

Amendement  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Deze richtlijn schrijft voor dat de 

lidstaten de in bijlage II van deze richtlijn 

vastgestelde emissiereductieverbintenissen 

moeten nakomen. De lidstaten moeten 

echter zelf kunnen bepalen hoe zij deze 

verbintenissen zo kosteneffectief mogelijk 

kunnen nakomen. De in bijlage III van 

deze richtlijn voorgestelde maatregelen 

dienen derhalve als richtsnoeren te 

worden beschouwd. 

Or. de 

 

Amendement  124 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) De lidstaten dienen regels vast te 

stellen inzake de sancties die van 

toepassing zijn op inbreuken op de 

krachtens deze richtlijn vastgestelde 

(23) De lidstaten dienen regels vast te 

stellen inzake de sancties die van 

toepassing zijn op inbreuken op de 

overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
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nationale bepalingen, en zij dienen ervoor 

te zorgen dat deze regels ten uitvoer 

worden gelegd. Deze sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn. 

nationale bepalingen, en zij dienen ervoor 

te zorgen dat deze regels ten uitvoer 

worden gelegd. Deze sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn. 

Or. it 

 

Amendement  125 

Ivan Jakovčić 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Roept de kandidaat-lidstaten en 

de potentiële kandidaat-lidstaten op om 

hun nationale regelgeving zoveel mogelijk 

op deze richtlijn af te stemmen. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 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 atmosferische emissies van de 

lidstaten van verzuring en eutrofiëring 

veroorzakende verontreinigende stoffen, 

bepaalde 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 
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ervan te monitoren en te rapporteren. 

Or. en 

Motivering 

Dit voorstel of Richtlijn 2003/35/EG die op dit moment van kracht is, dient niet op alle 

ozonprecursoren betrekking te hebben. Methaan dient niet in de opsomming te worden 

opgenomen. 

 

Amendement  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze richtlijn heeft tot doel de 

atmosferische emissies van verzuring en 

eutrofiëring veroorzakende 

verontreinigende stoffen, 

ozonprecursoren, primaire stofdeeltjes, 

precursoren van secundaire stofdeeltjes 

en andere luchtverontreinigende stoffen 

te beperken en op die manier een bijdrage 

te leveren aan: 

 a) de langetermijndoelstelling van de Unie 

om te komen tot niveaus van 

luchtkwaliteit die niet leiden tot een 

aanzienlijk negatief effect op en een 

gevaar voor de volksgezondheid en het 

milieu, overeenkomstig de richtsnoeren 

van de Wereldgezondheidsorganisatie; 

 b) de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de EU op het gebied 

van biodiversiteit en ecosystemen door 

vermindering van de afzetting en het 

niveau van verzuring en eutrofiëring 

veroorzakende verontreinigende stoffen 

en andere verontreinigende stoffen, met 

inbegrip van ozon op leefniveau, tot onder 

de kritische belastingwaarden en niveaus; 
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 c) de verwezenlijking van de in de 

wetgeving van de Unie vastgestelde 

luchtkwaliteitsdoelstellingen; 

 d) de verzachting van de effecten van 

klimaatverandering door het verminderen 

van de emissies van kortlevende 

verontreinigende stoffen die schadelijk 

zijn voor het klimaat; 

 e) de globale verbetering van de 

luchtkwaliteit. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze richtlijn is van toepassing op de 

emissies van de in bijlage I genoemde 

verontreinigende stoffen uit alle bronnen 

die plaatsvinden op het grondgebied van de 

lidstaten, in hun exclusieve economische 

zones en in hun zones met 

verontreinigingsbeheersing. 

Deze richtlijn is van toepassing op de 

emissies van de in bijlage I genoemde 

verontreinigende stoffen uit alle 

antropogene bronnen die plaatsvinden op 

het grondgebied van de lidstaten, in hun 

exclusieve economische zones en in hun 

zones met verontreinigingsbeheersing. 

Or. en 

Motivering 

Het toepassingsgebied dient accuraat te zijn en overeen te stemmen met andere artikelen, 

waaronder artikel 4. 

 

Amendement  129 

Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze richtlijn is van toepassing op de 

emissies van de in bijlage I genoemde 

verontreinigende stoffen uit alle bronnen 

die plaatsvinden op het grondgebied van de 

lidstaten, in hun exclusieve economische 

zones en in hun zones met 

verontreinigingsbeheersing. 

Deze richtlijn is van toepassing op de 

emissies van de in bijlage I genoemde 

verontreinigende stoffen uit alle 

antropogene bronnen die plaatsvinden op 

het grondgebied van de lidstaten, in hun 

exclusieve economische zones en in hun 

zones met verontreinigingsbeheersing. 

Or. en 

Motivering 

Het toepassingsgebied dient accuraat te zijn en overeen te stemmen met andere artikelen, 

waaronder artikel 4. 

 

Amendement  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – 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; 

Or. de 

Motivering 

In de NEP-richtlijn dienen geen emissiereductiedoelstellingen voor methaan te worden 

opgenomen. Daarom wordt in deze alinea methaan geschrapt, evenals koolmonoxide, dat 

verder niet in de richtlijn voorkomt. 

 

Amendement  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 - punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. "ozonprecursoren": stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan, methaan en 

koolmonoxide; 

2. "ozonprecursoren": stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan en 

koolmonoxide; 

Or. en 

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  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. "ozonprecursoren": stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan, methaan en 

koolmonoxide; 

2. "ozonprecursoren": stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan en 

koolmonoxide; 

Or. pl 

 

Amendement  133 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – punt 5 
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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): 

tenzij anders aangegeven, alle organische 

verbindingen van antropogene aard met 

uitzondering van methaan, die 

fotochemische oxidatiemiddelen kunnen 

vormen door reactie met stikstofoxiden in 

aanwezigheid van zonlicht; 

Or. it 

 

Amendement  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. "nationale emissiereductieverbintenis": 

de vermindering van de emissies van een 

bepaalde stof, 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 en die 

de lidstaten niet mogen overschrijden; 

7. "nationale emissiereductieverbintenis": 

de vermindering van de emissies van een 

bepaalde stof, 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 en die 

de lidstaten dienen te bereiken; 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 - punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. "internationale zeevaart": reizen over 

zee en in de kustwateren door vaartuigen 

Schrappen 
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van alle vlaggen, uitgezonderd 

vissersvaartuigen, die vertrekken van het 

grondgebied van het ene land en 

aankomen op het grondgebied van een 

ander land; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – 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 

methaan (NMVOS), ammoniak (NH3) en 

stofdeeltjes (PM2,5) te verminderen door 

aan de bron maatregelen ter beperking 

van de klimaatverandering te treffen, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, de 

vermindering van emissies bereikt door: 

 -      Verordening 94/63; 

 -      Verordening 97/68; 

 -      Verordening 98/70; 

 -      Verordening 1999/32; 

 -      Verordening 2009/126; 

 -      Verordening 2004/42; 

 -      Verordening 2007/46/EG, waaronder 

Richtlijn 15/2007, Richtlijn 79/2009, 

Richtlijn 595/2009 en Richtlijn 661/2009; 

 -      Verordening 2010/75; 

 -      Richtlijn 167/2013; 
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 -      Richtlijn 168/2013; 

 -      Verordening 2014/94; 

Or. en 

Motivering 

In verband met de ambities op het gebied van betere regelgeving van de nieuwe Commissie 

wordt het "bronspecifiek luchtverontreinigingsbeleid van de EU" in de richtlijn opgenomen. 

Bij het beleid inzake luchtkwaliteit dient voortaan rekening te worden gehouden met en een 

evaluatie te worden uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van het bronspecifiek 

luchtverontreinigingsbeleid van de EU teneinde overlappingen te voorkomen, de synergie te 

versterken en inzicht te verwerven in de redenen waarom bepaalde lidstaten al dan niet 

resultaten bereiken. 

 

Amendement  137 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – punt 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis. 13. "beste beschikbare 

technieken": het meest doeltreffende en 

geavanceerde ontwikkelingsstadium van 

de activiteiten en exploitatiemethoden 

waarbij de praktische bruikbaarheid van 

speciale technieken om het uitgangspunt 

voor de emissiegrenswaarden en andere 

vergunningsvoorwaarden te vormen is 

aangetoond, met het doel emissies en 

effecten op het milieu in zijn geheel te 

voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk 

is, te beperken; 

 a) "technieken": zowel de toegepaste 

technieken als de wijze waarop de 

installatie wordt ontworpen, gebouwd, 

onderhouden, geëxploiteerd en 

ontmanteld; 

 b) "beschikbare": op zodanige schaal 

ontwikkeld dat de betrokken technieken, 

kosten en baten in aanmerking genomen, 

economisch en technisch haalbaar in de 
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betrokken industriële context kunnen 

worden toegepast, onafhankelijk van de 

vraag of die technieken al dan niet op het 

grondgebied van de betrokken lidstaat 

worden toegepast of geproduceerd, mits 

zij voor de exploitant op redelijke 

voorwaarden toegankelijk zijn; 

 c) "beste": het meest doeltreffend voor 

het bereiken van een hoog algemeen 

niveau van bescherming van het milieu in 

zijn geheel; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – punt 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis. "betrokken publiek": het publiek 

dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk 

ondervindt van of belanghebbende is bij 

de emissies van luchtverontreinigende 

stoffen in de atmosfeer; voor de 

toepassing van deze definitie worden niet-

gouvernementele organisaties die zich 

voor milieubescherming inzetten, 

consumentenorganisaties, organisaties die 

de belangen van kwetsbare 

bevolkingsgroepen behartigen en andere 

relevante instellingen voor 

gezondheidszorg die aan de eisen van het 

nationale recht voldoen, geacht 

belanghebbende te zijn; 

Or. en 

Motivering 

Zie het nieuwe artikel 12 over toegang tot de rechter. Deze definitie is noodzakelijk om ervoor 

te zorgen dat de lidstaten een ruime toegang tot de rechter verlenen op een wijze die in 

overeenstemming is met het Verdrag van Aarhus en de jurisprudentie van het Europees Hof 
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van Justitie. 

 

Amendement  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020, zoals vastgesteld in bijlage II, 

en treffen alle noodzakelijke maatregelen 

die geen buitensporige kosten met zich 

brengen om hun antropogene emissies 

van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

in 2030 te beperken overeenkomstig de 

indicatieve streefcijfers op het gebied van 

emissiereductie in bijlage II. 

Or. en 

Motivering 

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

flexibiliteit die in de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen wordt geboden 

(Beschikking nr. 406/2009/EG) om de emissies van broeikasgassen te beperken en 

veroorzaakt overregulering. Bovendien bestaat er grote onzekerheid ten aanzien van de 

prognoses van de emissie van verontreinigende stoffen voor bepaalde sectoren en activiteiten. 

Het is derhalve mogelijk dat de verminderingsmogelijkheden niet met toereikende 

nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. Daarnaast plaatsen de genoemde waarden een te 

zware last op de schouders van de landbouwsector. 
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Amendement  140 

Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 tot 2029, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

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, 2025 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020, 2025 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. Voor methaan 

(CH4) dient een effectbeoordeling te 

worden verricht alvorens daarvoor een 

nationale emissiereductieverbintenis vast 

te stellen. 

Or. fr 
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Motivering 

Aangezien de invoering van een reductiedoelstelling voor methaan nieuw is, moet er eerst een 

effectbeoordeling worden uitgevoerd. 

Amendement  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. de 

Motivering 

Methaan is in het klimaatbeleid opgenomen in zowel de beschikking inzake de verdeling van 

de inspanningen als in het ETS. Indien methaan in de NEP-richtlijn zou worden opgenomen, 

zou dit tot dubbele regelgeving leiden, die gezien het streven naar betere regelgeving en 

gezonde regelgeving voor kmo’s juist moet worden vermeden. 

Amendement  143 

Jan Huitema 

 

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 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 
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methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. de 

Motivering 

Het is niet aanvaardbaar dat de Europese Commissie naast het klimaatbeleid een dubbele 

regeling voor methaan wil vaststellen die in nationale plafonds voorziet. Om dubbele 

regelgeving en productieverplaatsing te voorkomen, moet methaan uit de NEP-richtlijn 

worden geschrapt. 

 

Amendement  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. pl 

 

Amendement  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), 

vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. lt 

Amendement  147 

Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. en 

Motivering 

De vermindering van methaanemissies wordt reeds gehandhaafd door middel van 

internationale klimaatverbintenissen overeenkomstig de tweede verbintenisperiode van het 

Protocol van Kyoto tot 2020 en de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst vinden 

later dit jaar plaats in Parijs. Methaan is voorts opgenomen in het ETS van de EU en, hoewel 

de rechtstreekse verplichtingen betrekking hebben op kooldioxide en distikstofoxide, zijn 

nieuwe verplichtingen mogelijk. Verbintenissen ter vermindering van de emissies van 

methaan in deze richtlijn leiden tot overbodige, dubbele regelgeving. 

 

Amendement  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) en kwik (Hg) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020, 2025 en 2030, zoals 
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vastgesteld in bijlage II. 

Or. en 

Motivering 

Kwik is een bijzonder giftig metaal, met name wanneer het wordt omgezet in methylkwik 

(MeHg). Blootstelling aan MeHg kan ernstige schade toebrengen aan het zenuwstelsel, het 

immuunsysteem en de voortplantingsorganen. 

 

Amendement  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) en kwik (Hg) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020, 2025 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

Or. en 

Motivering 

Deze richtlijn dient bij te dragen tot de vermindering van de kwikemissies in de Unie, zoals 

vereist bij de Strategie van de Gemeenschap voor kwik van 2005 en het Verdrag van 

Minamata inzake kwik waarbij de lidstaten en de Unie zich hebben aangesloten. 

 

Amendement  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) en kwik (Hg) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020, 2025 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

Or. en 

Motivering 

 Als ondertekenende partijen bij het Verdrag van Minamata dienen de EU en de lidstaten er 

zorg voor te dragen dat de NEP-richtlijn bijdraagt tot de vermindering van de kwikemissies, 

die ernstige schade toebrengen aan de menselijke gezondheid. Daarnaast dienen er voor 2025 

juridisch bindende streefcijfers te worden vastgesteld om de gezondheids- en milieuvoordelen 

van een vermindering van verontreinigende stoffen zo spoedig mogelijk te vergroten. 

 

Amendement  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

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

methaan (CH4) en kwik (Hg) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020, 2025 en 2030, zoals 
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vastgesteld in bijlage II. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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) 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). en methaan 

(CH4) conform de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. it 

 

Amendement  153 

Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De emissiereductieverbintenissen 

voor de jaren na 2030 zijn indicatief. 

Or. en 

Motivering 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 
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already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Amendement  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten treffen alle 

noodzakelijke maatregelen om hun 

antropogene emissies van CH4 tegen 2020 

te beperken. Het niveau van die emissies 

wordt bepaald aan de hand van een 

lineair reductietraject tussen hun 

emissieniveaus voor 2005 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2025 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De nationale emissies van SO2, 

NOx, VOC en NH3 met ingang van 2020 

mogen de in Richtlijn 2001/81/EC 

vastgestelde nationale emissieplafonds 

voor 2010 niet overschrijden. 

Or. en 
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Amendement  156 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis (nieuw). 

 De Commissie dient uiterlijk op 31 

december 2016 een nieuw voorstel voor de 

verdeling van de lasten in dat bijgewerkte 

reductieverbintenissen voor NH3 voor 

2030 omvat, teneinde de totale 

ammoniakuitstoot in de Unie tegen 2030 

met 18 % te verminderen. Het 

mechanisme voor deze verdeling van de 

lasten moet voldoen aan de criteria van 

kostenefficiëntie, evenredigheid en een 

goed evenwicht tussen de lidstaten. Met 

haar voorstel zorgt de Commissie voor a) 

gelijke marktvoorwaarden in de Unie en 

b) een verdere convergentie van de 

reductieniveaus in de Unie. 

Or. de 

Motivering 

Bij de vaststelling van emissiedoelstellingen voor ammoniak moet rekening worden gehouden 

met de inspanningen die de lidstaten reeds hebben geleverd. 

 

Amendement  157 

Peter Jahr 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Teneinde de totale 

ammoniakuitstoot in de Unie tegen 2030 

met 20 % te verminderen, dient de 

Commissie uiterlijk op 31 december 2016 

een voorstel voor de verdeling van de 
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lasten tussen de lidstaten in dat 

bijgewerkte reductieverbintenissen voor 

ammoniak voor 2030 omvat en dat voldoet 

aan de criteria van evenredigheid, 

kostenefficiëntie en een goed evenwicht 

tussen de lidstaten. 

Or. de 

Motivering 

Het valt niet in te zien waarom de reductiedoelstellingen voor ammoniak voor de 

verschillende lidstaten zo sterk uiteenlopen. Er moet een rechtvaardig mechanisme voor de 

verdeling van de lasten in de Europese Unie worden gevonden en er moet rekening worden 

gehouden met de aanzienlijke inspanningen die sommige lidstaten reeds hebben geleverd. 

 

Amendement  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie dient uiterlijk op 31 

december 2016 een nieuw voorstel in met 

bijgewerkte reductieverbintenissen voor 

NH3 voor 2030. Hierbij zorgt de 

Commissie voor: 

 a) gelijke marktvoorwaarden in de Unie; 

 b) een verdere convergentie van de 

reductieniveaus binnen de Unie. 

Or. de 

Motivering 

Er moet rekening worden gehouden met de inspanningen ter vermindering van de 

ammoniakuitstoot die de lidstaten reeds hebben geleverd. Daartoe moet een rechtvaardig 

mechanisme voor de verdeling van de lasten binnen de Unie in het leven worden geroepen en 

moeten de reductiedoelstellingen van de afzonderlijke lidstaten worden aangepast. 
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Amendement  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

 

Or. en 

(Deze wijziging houdt verband met de voorgestelde nationale emissiereductieverbintenissen 

voor 2025.) 

Motivering 

De nationale emissiereductieverbintenissen voor 2025 dienen een bindend karakter te hebben 

en te worden vastgesteld op grond van het MTFR-scenario van het voorstel van de 

Commissie. 

 

Amendement  160 

Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

 

Or. en 

Motivering 

Op dit punt stemt het lid niet overeen met bijlage II. De emissiereductieniveaus voor de jaren 

2020-2029 zijn vastgesteld in bijlage II en zijn afkomstig uit artikel 4, lid 1, en daarom is 

vaststelling van een verplicht lineair reductietraject voor 2025 niet gerechtvaardigd. 

 

Amendement  161 

Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

Schrappen 
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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. 

Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

 

Or. de 

  

 

Motivering 

Met de NEP-richtlijn zorgt de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging van de verplichtingen 

van het Protocol van Göteborg. Het Protocol van Göteborg geldt tot 2020. De vaststelling 

van intermediaire niveaus voor de periode tot 2025 is daarom overbodig. 

 

Amendement  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

Schrappen 
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voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Or. de 

  

 

Motivering 

De emissiereductiedoelstellingen gelden voor 2020 en 2030. De lidstaten moeten in de 

gelegenheid worden gesteld om hun reductiedoelstellingen voor 2030 op de meest 

kosteneffectieve wijze te verwezenlijken. In dit verband hoeven geen intermediaire niveaus 

voor 2025 te worden vastgesteld. 

 

Amendement  163 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  164 

Sirpa Pietikäinen 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Or. en 
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Motivering 

De emissiereductieverbintenissen voor 2025 dienen een bindend karakter te hebben. 

 

Amendement  166 

Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030.  

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Amendement  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De nationale streefcijfers op het gebied van emissiereductie voor 2025 dienen een juridisch 

bindend karakter te hebben.  

 

Amendement  168 

Elisabetta Gardini 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Aan het eind van de periode 2020-2029 

voert de Commissie een technisch-

economisch haalbaarheidsonderzoek uit 

naar de nationale 

emissiereductieverbintenissen die vanaf 

2030 gelden, zoals vastgesteld in 

bijlage II, en stelt de kwantificering ervan 

zo nodig bij, met inachtneming van de 

gewijzigde scenario's en de 

verwezenlijking van de nationale 

streefcijfers op het gebied van 

emissiereductie van 2020 tot 2029. 
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Or. en 

Motivering 

The amendment is aimedat setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reductioncommitments, in case of deviation from the considered baseline and policyscenarios, 

in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery ofthe environmental outcome. 

The 2020-2029 targets establishedby the European Commission are already very ambitious. 

Therefore,  the intermediate 2025 target setting a linearreduction to 2030 would entail 

excessive compliance costs because it would notallow flexibility for investment decisions to 

reach the long-term 2030 target. Moreoverthe targets proposed for 2030 and beyond result 

very tightened. Recognizing theimportance of setting long term regulatory framework, 

possible deviation fromthe initially considered scenario should be taken in due account, e.g. 

derivingfrom synergies with the climate and energy framework. Therefore a specificprovision 

should be introduced in order to guarantee that the reductioncommitments are reconsidered 

in case of changing assumptions. 

 

Amendement  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Onverminderd lid 1 streven de lidstaten 

ernaar om alle noodzakelijke maatregelen 

te treffen die geen buitensporige kosten 

met zich brengen om hun antropogene 

emissies van SO2, NOx, NMVOS, NH3 en 

PM2,5 in 2025 te beperken, in 

overeenstemming met een lineair 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

indicatieve emissiereductieverbintenissen. 

Or. en 

Motivering 

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

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

inzake de verdeling van de inspanningen (Beschikking nr. 406/2009/EG) en veroorzaakt 
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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  170 

Jan Huitema 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Onverminderd lid 1 streven de lidstaten 

ernaar om alle noodzakelijke maatregelen 

te treffen die geen buitensporige kosten 

met zich brengen om hun antropogene 

emissies van SO2, NOx, NMVOS, NH3 en 

PM2,5 in 2025 te beperken, in 

overeenstemming met een lineair 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 

noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3 en PM2,5 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof 

of het brandstofverbruik, aan de hand van 
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reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

een lineair reductietraject tussen hun 

emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Or. en 

Motivering 

Voor sommige lidstaten vormt de verkoop van brandstof geen betrouwbare maatstaf voor de 

emissieniveaus. De brandstof die in de haven van Rotterdam wordt verkocht geeft geen 

realistisch beeld van de emissieniveaus. In plaats daarvan moet de mogelijkheid worden 

geboden om de emissieniveaus op grond van het brandstofverbruik te bepalen. In het voorstel 

van de Raad wordt deze mogelijkheid geboden aan België, Ierland, Litouwen, Luxemburg, 

Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

 

Amendement  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire reductietraject 

tussen hun emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen.  

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 

noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3 en PM2,5 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire reductietraject 

tussen hun emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen.  

Or. pl 

Amendement  173 

Peter van Dalen 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire 

reductietraject tussen hun emissieniveaus 

voor 2020 en de emissieniveaus bij 

naleving van de voor 2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 

noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof 

of het brandstofverbruik, aan de hand van 

een lineair reductietraject tussen hun 

emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Or. en 

Motivering 

Voor bepaalde lidstaten vormt de ‘verkochte brandstof’ geen representatieve maatstaf voor 

het emissieniveau, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van bunkerhavens. In plaats 

daarvan moet de mogelijkheid worden geboden om de emissieniveaus op grond van het 

brandstofverbruik te bepalen, omdat dit een realistischer beeld geeft van de emissieniveaus. 

 

Amendement  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten 

alle noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire reductietraject 

tussen hun emissieniveaus voor 2020 en de 

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 

noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen 

voor de lidstaten en de marktdeelnemers 

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 
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emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

tussen hun emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Or. fr 

 

Amendement  175 

Elisabetta Gardini 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Schrappen 

Or. de 
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Motivering 

De emissiereductiedoelstellingen gelden voor 2020 en 2030. De lidstaten moeten in de 

gelegenheid worden gesteld om hun reductiedoelstellingen voor 2030 op de meest 

kosteneffectieve wijze te verwezenlijken. In dit verband hoeven geen intermediaire niveaus 

voor 2025 te worden vastgesteld. 

 

Amendement  177 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  179 

Nils Torvalds 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor 

toe in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De nationale streefcijfers op het gebied van emissiereductie voor 2025 dienen een juridisch 

bindend karakter te hebben. 
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Amendement  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor toe 

in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor toe 

in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

 Wanneer de redenen volgens de betrokken 

lidstaat zijn gelegen in het niet 

verwezenlijken van de emissiereducties 

die zijn nagestreefd, of die verwezenlijkt 

zouden moeten zijn, door uitvoering van 

het bronspecifiek 

luchtverontreinigingsbeleid van de EU, 

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. 

Or. en 

Motivering 

Voorgesteld werd om "bronspecifiek luchtverontreinigingsbeleid" in de richtlijn op te nemen. 

Bij het beleid inzake luchtkwaliteit dient voortaan rekening te worden gehouden met en een 

evaluatie te worden uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van het bronspecifiek 

luchtverontreinigingsbeleid van de EU teneinde overlappingen te voorkomen, de synergie te 

versterken en inzicht te verwerven in de redenen waarom bepaalde lidstaten niet de beoogde 

resultaten bereiken. Bij gebleken noodzaak stelt de Commissie aangepaste 

reductieverbintenissen voor de lidstaat in kwestie voor. 

 

Amendement  182 

Aldo Patriciello 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer het niet lukt de emissies in 2025 

te beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor toe 

in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Als het niet lukt de emissies in 2025 te 

beperken tot het niveau bepaald aan de 

hand van het lineaire reductietraject, 

lichten de lidstaten de redenen hiervoor toe 

in de bij de Commissie in te dienen 

verslagen overeenkomstig artikel 9 van 

deze richtlijn. 

Or. it 

Amendement  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

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 bergregio’s waar ongunstige 

omstandigheden heersen; 

Or. de 

  

 

Amendement  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – alinea 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 gebieden en 

departementen, Madeira en de Azoren; 

Or. fr 
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Amendement  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) emissies van de zeevaart, onverminderd 

artikel 5, lid 1. 

d) emissies van de internationale zeevaart. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) emissies van kleine en 

microlandbouwbedrijven in de 

veeteeltsector met maximaal 50 grootvee-

eenheden; 

  

Or. de 

Amendement  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) emissies van darmmethaan zijn het 

natuurlijke gevolg van het fokken van 

herkauwers. 

Or. fr 
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Amendement  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie presenteert uiterlijk 

op 31 december 2021 een voorstel met 

herziene reductieverbintenissen voor 2030 

dat is gebaseerd op een evaluatie van de 

nationale toepassing van de 

reductieverbintenissen. 

Or. en 

Motivering 

Er bestaat grote onzekerheid ten aanzien van de prognoses van de emissie van 

verontreinigende stoffen voor bepaalde sectoren en activiteiten. Het is derhalve mogelijk dat 

de verminderingsmogelijkheden niet met toereikende nauwkeurigheid kunnen worden 

bepaald. Daarnaast plaatsen de genoemde waarden een te zware last op de schouders van de 

landbouwsector. In het voorstel van de Commissie worden voor lidstaten met een lager bbp 

hogere streefcijfers gehanteerd dan de gemiddelde streefcijfers op het gebied van 

emissiereductie van de EU. Deze lidstaten worden hierdoor onevenredig sterk belast. 

 


