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Amendamentul  52 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În ultimii 20 de ani, s-au înregistrat 

progrese semnificative în cadrul Uniunii în 

domeniul emisiilor atmosferice antropice și 

al calității aerului, prin intermediul unei 

politici dedicate a Uniunii, în special 

comunicarea din 2005 a Comisiei 

intitulată „O strategie tematică privind 

poluarea atmosferică” („STPA”)15. 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului16 a avut o 

contribuție esențială la acest progres prin 

stabilirea, începând din 2010, a unor 

plafoane ale emisiilor totale anuale ale 

statelor membre pentru dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac 

(NH3) și compuși organici volatili 

nemetanici (COVnm). Ca urmare, în 

perioada 1990-2010, emisiile de SO2 s-au 

redus cu 82 %, emisiile de NOx cu 47 %, 

emisiile de COVnm cu 56 % și emisiile de 

NH3 cu 28 %. Cu toate acestea, astfel cum 

se indică în programul „Aer curat pentru 

Europa” („STPA revizuită”)17, încă mai 

există efecte negative și riscuri 

semnificative asupra mediului și a sănătății 

umane. 

(1) În ultimii 20 de ani, s-au înregistrat 

progrese semnificative în cadrul Uniunii în 

domeniul emisiilor atmosferice antropice și 

al calității aerului datorită eforturilor 

statelor membre și ale operatorilor 

economici. Și Directiva 2001/81/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului16 a 

avut o contribuție prin stabilirea, începând 

din 2010, a unor plafoane ale emisiilor 

totale anuale ale statelor membre pentru 

dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

amoniac (NH3) și compuși organici volatili 

nemetanici (COVnm). Ca urmare, în 

perioada 1990-2010, emisiile de SO2 s-au 

redus cu 82 %, emisiile de NOx cu 47 %, 

emisiile de COVnm cu 56 % și emisiile de 

NH3 cu 28 %. Cu toate acestea, astfel cum 

se indică în programul „Aer curat pentru 

Europa” („STPA revizuită”)17, încă mai 

există efecte negative și riscuri 

semnificative asupra mediului și a sănătății 

umane. 

__________________ __________________ 

15 Comunicarea din 21 septembrie 2005 a 

Comisiei către Consiliu și Parlamentul 

European intitulată „O strategie tematică 

privind poluarea atmosferică”, COM(2005) 

446 final. 

15 Comunicarea din 21 septembrie 2005 a 

Comisiei către Consiliu și Parlamentul 

European intitulată „O strategie tematică 

privind poluarea atmosferică”, COM(2005) 

0446. 

16 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind plafoanele naționale de 

emisie pentru anumiți poluanți atmosferici 

(JO L 309, 27.11.2001, p. 22). 

16 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind plafoanele naționale de 

emisie pentru anumiți poluanți atmosferici 

(JO L 309, 27.11.2001, p. 22). 
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17 Comunicarea Comisiei către Consiliu și 

Parlamentul European intitulată 

„Programul «Aer curat pentru Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

17 Comunicarea Comisiei către Consiliu și 

Parlamentul European intitulată 

„Programul «Aer curat pentru Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Amendamentul  53 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În ultimii 20 de ani, s-au înregistrat 

progrese semnificative în cadrul Uniunii în 

domeniul emisiilor atmosferice antropice și 

al calității aerului, prin intermediul unei 

politici dedicate a Uniunii, în special 

comunicarea din 2005 a Comisiei intitulată 

„O strategie tematică privind poluarea 

atmosferică” („STPA”)15. 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului16 a avut o 

contribuție esențială la acest progres prin 

stabilirea, începând din 2010, a unor 

plafoane ale emisiilor totale anuale ale 

statelor membre pentru dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac 

(NH3) și compuși organici volatili 

nemetanici (COVnm). Ca urmare, în 

perioada 1990-2010, emisiile de SO2 s-au 

redus cu 82 %, emisiile de NOx cu 47 %, 

emisiile de COVnm cu 56 % și emisiile de 

NH3 cu 28 %. Cu toate acestea, astfel cum 

se indică în programul „Aer curat pentru 

Europa” („STPA revizuită”)17, încă mai 

există efecte negative și riscuri 

semnificative asupra mediului și a sănătății 

umane. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

__________________  

15 Comunicarea din 21 septembrie 2005 a 

Comisiei către Consiliu și Parlamentul 
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European intitulată „O strategie tematică 

privind poluarea atmosferică”, COM(2005) 

446 final. 

16 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind plafoanele naționale de 

emisie pentru anumiți poluanți atmosferici 

(JO L 309, 27.11.2001, p. 22). 

 

17 Comunicarea Comisiei către Consiliu și 

Parlamentul European intitulată 

„Programul «Aer curat pentru Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

 

Or. it 

 

Amendamentul  54 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În ultimii 20 de ani, s-au înregistrat 

progrese semnificative în cadrul Uniunii în 

domeniul emisiilor atmosferice antropice și 

al calității aerului, prin intermediul unei 

politici dedicate a Uniunii, în special 

comunicarea din 2005 a Comisiei intitulată 

„O strategie tematică privind poluarea 

atmosferică” („STPA”)15. 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului16 a avut o 

contribuție esențială la acest progres prin 

stabilirea, începând din 2010, a unor 

plafoane ale emisiilor totale anuale ale 

statelor membre pentru dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac 

(NH3) și compuși organici volatili 

nemetanici (COVnm). Ca urmare, în 

perioada 1990-2010, emisiile de SO2 s-au 

redus cu 82 %, emisiile de NOx cu 47 %, 

emisiile de COVnm cu 56 % și emisiile de 

NH3 cu 28 %. Cu toate acestea, astfel cum 

(1) În ultimii 20 de ani, s-au înregistrat 

progrese în cadrul Uniunii în domeniul 

emisiilor atmosferice antropice și al 

calității aerului, prin intermediul unei 

politici dedicate a Uniunii, în special 

comunicarea din 2005 a Comisiei intitulată 

„O strategie tematică privind poluarea 

atmosferică” („STPA”)15. 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului16 a avut o 

contribuție esențială la acest progres prin 

stabilirea, începând din 2010, a unor 

plafoane ale emisiilor totale anuale ale 

statelor membre pentru dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac 

(NH3) și compuși organici volatili 

nemetanici (COVnm). Ca urmare, în 

perioada 1990-2010, emisiile de SO2 s-au 

redus cu 82 %, emisiile de NOx cu 47 %, 

emisiile de COVnm cu 56 % și emisiile de 

NH3 cu 28 %. Cu toate acestea, astfel cum 
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se indică în programul „Aer curat pentru 

Europa” („STPA revizuită”)17, încă mai 

există efecte negative și riscuri 

semnificative asupra mediului și a 

sănătății umane. 

se indică în programul „Aer curat pentru 

Europa” („STPA revizuită”)17, încă mai 

există efecte negative și riscuri 

semnificative în ceea ce privește sănătatea 

umană și mediul. 

__________________ __________________ 

15 Comunicarea din 21 septembrie 2005 a 

Comisiei către Consiliu și Parlamentul 

European intitulată „O strategie tematică 

privind poluarea atmosferică”, COM(2005) 

446 final. 

15 Comunicarea din 21 septembrie 2005 a 

Comisiei către Consiliu și Parlamentul 

European intitulată „O strategie tematică 

privind poluarea atmosferică”, COM(2005) 

0446. 

16 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind plafoanele naționale de 

emisie pentru anumiți poluanți atmosferici 

(JO L 309, 27.11.2001, p. 22). 

16 Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind plafoanele naționale de 

emisie pentru anumiți poluanți atmosferici 

(JO L 309, 27.11.2001, p. 22). 

17 Comunicarea Comisiei către Consiliu și 

Parlamentul European intitulată 

„Programul «Aer curat pentru Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

17 Comunicarea Comisiei către Consiliu și 

Parlamentul European intitulată 

„Programul «Aer curat pentru Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Amendamentul  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Cel de al șaptelea Program de acțiune 

pentru mediu18 confirmă obiectivul pe 

termen lung al politicii Uniunii în 

domeniul calității aerului, și anume acela 

de a atinge niveluri de calitate a aerului 

care nu determină un impact negativ și 

riscuri semnificative asupra sănătății 

umane și asupra mediului și solicită, în 

acest sens, respectarea deplină a legislației 

actuale a Uniunii privind calitatea aerului 

și a obiectivelor și acțiunilor strategice 

pentru perioada de după 2020, depunerea 

de eforturi sporite în zonele în care 

(2) Cel de al șaptelea Program de acțiune 

pentru mediu18 confirmă obiectivul pe 

termen lung al politicii Uniunii în 

domeniul calității aerului, și anume acela 

de a atinge niveluri de calitate a aerului 

care nu determină un impact negativ și 

riscuri semnificative asupra sănătății 

umane și asupra mediului și solicită, în 

acest sens, respectarea deplină a legislației 

actuale a Uniunii privind calitatea aerului 

și a obiectivelor și acțiunilor strategice 

pentru perioada de după 2020, depunerea 

de eforturi sporite în zonele în care 
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populația și ecosistemele sunt expuse la 

niveluri ridicate de poluanți atmosferici și 

consolidarea sinergiilor dintre legislația 

privind calitatea aerului și obiectivele 

politicii Uniunii stabilite în special cu 

privire la schimbările climatice și la 

biodiversitate. 

populația și ecosistemele sunt expuse la 

niveluri ridicate de poluanți atmosferici și 

consolidarea sinergiilor dintre legislația 

privind calitatea aerului și obiectivele 

politicii Uniunii stabilite în special cu 

privire la schimbările climatice și la 

biodiversitate. Noua politică agricolă 

comună (PAC) pentru perioada 2014-

2020 oferă statelor membre posibilitatea 

de a contribui la asigurarea calității 

aerului prin măsuri specifice. Realizarea 

unor evaluări suplimentare va permite o 

înțelegere mai bună a efectelor acestor 

măsuri. 

__________________ __________________ 

18 Propunere de decizie a Parlamentului 

European și a Consiliului privind un 

Program general de acțiune pentru mediu 

al UE până în 2020 „O viață bună, în 

limitele planetei noastre”, 

COM(2012) 710, 29.11.2012. 

18 Propunere de decizie a Parlamentului 

European și a Consiliului privind un 

Program general de acțiune pentru mediu 

al UE până în 2020 „O viață bună, în 

limitele planetei noastre”, 

COM(2012) 710, 29.11.2012. 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În ceea ce privește punerea în 

aplicare a prezentei directive, statele 

membre ar trebui să aibă în vedere 

numeroasele obiective ale sectorului 

agricol, potențialul său limitat de a 

atenuare a efectelor și nevoia de a asigura 

coerența între securitatea alimentară a 

UE și obiectivele legate de schimbările 

climatice.  

Or. en 
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Justificare 

Acordul politic al Consiliului din octombrie 2014 privind cadrul de politici privind clima și 

energia pentru 2030 recunoaște obiectivele pentru sectorul agricol și al utilizării terenurilor 

și invită Comisia să analizeze care sunt cele mai bune metode de a încuraja intensificarea 

sustenabilă a producției de alimente, optimizând, totodată, contribuția acestui sector la 

captarea și reducerea efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 

Amendamentul  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) UE și statele membre sunt părți 

semnatare ale Convenției de la Minamata 

privind mercurul din 2013, al cărei 

obiectiv este îmbunătățirea sănătății 

umane și a protecției mediului prin 

reducerea emisiilor de mercur provenite 

din surse existente și din surse noi.  

Or. en 

Justificare 

În calitate de semnatare ale Convenției de la Minamata, UE și statele membre ar trebui să se 

asigure că Directiva privind plafoanele naționale de emisii contribuie la reducerea emisiilor 

de mercur, care au efecte negative grave asupra sănătății umane. 

 

Amendamentul  58 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 

naționale de emisie stabilit de 

Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 

pentru a se alinia la angajamentele 

(6) Ținând seama de previziunile de 

reducere a emisiilor bazate pe un scenariu 

legislativ actual, sistemul de plafoane 

naționale de emisie stabilit de Directiva 
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internaționale ale Uniunii și ale statelor 

membre. 

2001/81/CE ar trebui, prin urmare, 

revizuit pentru a obține performanțe mai 

ridicate decât angajamentele de reducere 

a emisiilor stabilite în Protocolul de la 

Göteborg și ar trebui să aibă ca scop 

îndeplinirea obiectivelor privind sănătatea 

și mediul stabilite în cel de-Al șaptelea 

program de acțiune pentru mediu al 
Uniunii.  

Or. en 

Justificare 

Angajamentele de reducere a emisiilor stabilite în Protocolul de la Göteborg sunt prea puțin 

ambițioase și, în multe cazuri, scenariul legislativ actual ar depăși plafoanele fără a se lua 

alte măsuri privind controlul emisiilor. Pentru a realiza o reducere liniară a emisiilor până 

în 2030, angajamentele de reducere a emisiilor pentru 2020 ar trebui înlocuite cu cifrele de 

referință din evaluarea de impact a Parlamentului European de fiecare dată când aceste 

cifre sunt mai ambițioase decât cele stabilite în Protocolul de la Göteborg.  

 

Amendamentul  59 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Prin urmare, sistemul de plafoane 

naționale de emisie stabilit de 

Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit 

pentru a se alinia la angajamentele 

internaționale ale Uniunii și ale statelor 

membre. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. it 

 

Amendamentul  60 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Statele membre ar trebui să pună în 

aplicare prezenta directivă astfel încât 

aceasta să contribuie în mod eficient la 

îndeplinirea obiectivului pe termen lung al 

Uniunii cu privire la calitatea aerului, astfel 

cum este susținut de orientările 

Organizației Mondiale a Sănătății, precum 

și a obiectivelor Uniunii în materie de 

biodiversitate și de protecție a 

ecosistemelor, prin reducerea nivelurilor și 

a depunerii de poluanți atmosferici cu efect 

de acidifiere și de eutrofizare și a nivelului 

de ozon sub cantitățile și nivelurile critice, 

astfel cum prevede Convenția LRTAP. 

(7) Statele membre ar trebui să pună în 

aplicare prezenta directivă astfel încât 

aceasta să contribuie în mod adecvat la 

îndeplinirea obiectivului pe termen lung al 

Uniunii cu privire la calitatea aerului, astfel 

cum este susținut de orientările 

Organizației Mondiale a Sănătății, precum 

și a obiectivelor Uniunii în materie de 

biodiversitate și de protecție a 

ecosistemelor, prin reducerea nivelurilor și 

a depunerii de poluanți atmosferici cu efect 

de acidifiere și de eutrofizare și a nivelului 

de ozon sub cantitățile și nivelurile critice, 

astfel cum prevede Convenția LRTAP. 

Or. it 

 

Amendamentul  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) De asemenea, prezenta directivă ar 

trebui să contribuie la atingerea 

obiectivelor privind calitatea aerului 

stabilite în legislația Uniunii și la atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice prin 

reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de 

viață scurt cu efect nociv asupra climei, 

precum și la îmbunătățirea calității aerului 

la nivel mondial. 

(8) De asemenea, prezenta directivă ar 

trebui să contribuie la atingerea, în mod 

rentabil, a obiectivelor privind calitatea 

aerului stabilite în legislația Uniunii și la 

atenuarea efectelor schimbărilor climatice 

prin reducerea emisiilor de poluanți cu 

ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra 

climei, precum și la îmbunătățirea calității 

aerului la nivel mondial. 

Or. pl 

 

Amendamentul  62 

Aldo Patriciello 
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Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) De asemenea, prezenta directivă ar 

trebui să contribuie la atingerea 

obiectivelor privind calitatea aerului 

stabilite în legislația Uniunii și la atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice prin 

reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de 

viață scurt cu efect nociv asupra climei, 

precum și la îmbunătățirea calității aerului 

la nivel mondial. 

(8) De asemenea, prezenta directivă ar 

trebui să contribuie la atingerea 

obiectivelor privind calitatea aerului 

stabilite în legislația Uniunii și la atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice prin 

reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de 

viață scurt cu efect nociv asupra climei, în 

plus față de îmbunătățirea calității aerului 

la nivel mondial. 

Or. it 

 

Amendamentul  63 

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

Dario Tamburrano 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Prezenta directivă ar trebui să 

contribuie la reducerea emisiilor de 

mercur din UE în conformitate cu 

Strategia comunitară privind mercurul 

din 2005 și Convenția de la Minamata 

privind mercurul la care statele membre și 

Uniunea sunt părți. 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

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

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Prezenta directivă ar trebui să 

contribuie la reducerea emisiilor de 

mercur din UE în conformitate cu 

Strategia comunitară privind mercurul și 

Convenția de la Minamata privind 

mercurul la care statele membre și 

Uniunea sunt părți. 

Or. en 

Justificare 

Mercurul este un metal foarte toxic, în special când se transformă în metilmercur (MeHg). 

Expunerea la MeHg poate afecta grav sistemul nervos și dăuna sistemului imunitar și 

reproductiv. 

 

Amendamentul  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Pentru a reduce emisiile provenite 

din transportul maritim, trebuie asigurată 

punerea în aplicare deplină și promptă a 

limitelor stabilite în cadrul Organizației 

Maritime Internaționale, precum și 

aplicarea strictă a Directivei UE privind 

sulful. Este, de asemenea, nevoie de 

măsuri suplimentare pentru a controla 

emisiile generate de transportul maritim. 

UE și statele membre ar trebui să aibă în 

vedere definirea unor domenii noi de 

control al emisiilor și ar trebui să depună 

în continuare eforturi în cadrul OIM în 

vederea reducerii emisiilor.  

Or. en 
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Amendamentul  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Pășunile permanente și temporare de 

pe teritoriul Uniunii Europene - 

întreținute prin eforturile comunității 

agricole și grație animalelor erbivore 

crescute de agricultori – joacă un rol 

important în atenuarea schimbărilor 

climatice, pășunile fiind factori importanți 

de sechestrare a carbonului1a. 

 __________________ 

 1 a 1 a Cf. Conant, R.T. (2010). Provocări 

și oportunități pentru sechestrarea 

carbonului în sistemele de pășunat. Un 

raport tehnic privind gestionarea 

pășunilor și atenuarea schimbărilor 

climatice. Gestionarea integrată a 

recoltelor, p.10, p.20 și următoarele. (Un 

raport tehnic pregătit pentru Divizia 

Producția și protecția plantelor a 

Organizației Națiunilor Unite pentru 

Alimentație și Agricultură (FAO)).  

Or. en 

Justificare 

Terenurile acoperite cu iarbă din Uniunea Europeană reprezintă un factor fundamental în 

combaterea schimbărilor climatice, acestea constituind principala categorie de „absorbanți 

de carbon” de pe teritoriul Uniunii. Pășunile satisfac nevoile rumegătoarelor și emisiilor lor 

(enterice) de metan. Având în vedere beneficiile privind schimbările climatice și valoarea 

ecologică a pășunilor, includerea metanului în această propunere ar fi contraproductivă. 

 

Amendamentul  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Prezenta directivă ar trebui, de 

asemenea, să contribuie la reducerea 

costurilor legate de sănătate ale poluării 

aerului pentru Uniunea Europeană, prin 

îmbunătățirea calității vieții cetățenilor 

europeni și ar trebui să faciliteze tranziția 

către o economie ecologică.  

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Agricultorii și zonele agricole din 

Europa contribuie, în mare măsură, la 

atingerea obiectivelor privind mediul 

înconjurător și calitatea aerului. 

Agricultorii ar trebui remunerați în 

consecință în cadrul PAC pentru 

eforturile actuale și viitoare în acest sens. 

Or. en 

Justificare 

Contribuția agriculturii la atingerea obiectivelor privind mediul înconjurător și calitatea 

aerului ar trebui să fie recunoscută și remunerată în mod corespunzător. 

 

Amendamentul  69 

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

Dario Tamburrano 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

(9) Pentru a limita emisiile poluanților 

atmosferici și pentru a contribui în mod 

efectiv la obiectivul Uniunii de a obține o 

calitate a aerului care nu are ca urmare 

efecte negative și riscuri majore cu privire 

la sănătate și pentru a reduce nivelurile și 

depunerea poluanților cu efect de 

acidifiere și de eutrofizare sub cantitățile 

și nivelurile critice, în prezenta directivă se 

stabilesc, pentru 2020, 2025 și 2030, 

angajamente obligatorii pentru reducerea 

emisiilor la nivel național.  

Or. en 

 

Amendamentul  70 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

(9) Statele membre respectă angajamentele 

de reducere a emisiilor prevăzute în 

prezenta directivă pentru 2020, 2025 și 

2030. 
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pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

Or. en 

Justificare 

Angajamentele de reducere a emisiilor la nivel național ar trebui să fie obligatorii pentru 

2025 pentru a asigura o reducere liniară a emisiilor între 2020 și 2030 și a evita costuri 

ridicate pentru statele membre către finalul perioadei de angajament. 

 

Amendamentul  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 

2020, 2025 și 2030. 

Or. en 
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Justificare 

Reducerile de emisii de la nivel național pentru obiectivele pentru 2025 ar trebui să fie 

obligatorii pentru a susține respectarea obiectivelor pentru 2030. În plus, dacă statele 

membre respectă angajamentele până în 2025, se vor asigura o serie de beneficii 

suplimentare pentru sănătate și mediu ca urmare a reducerii emisiilor poluante. 

 

Amendamentul  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 

2020, 2025 și 2030.  

Or. en 

 

Amendamentul  73 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. 

Or. de 

Justificare 

Obiectivele de reducere a emisiilor sunt valabile pentru 2020 și 2030. Statele membre ar 

trebui să poată să își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030 în modul 

cel mai rentabil. Nu sunt necesare, în acest context, obiective intermediare de reducere a 

emisiilor pentru 2025. 

 

Amendamentul  74 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. 
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membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare 

între nivelurile de emisii pentru 2020 și 

cele definite prin intermediul 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

pentru 2030, cu excepția cazului în care 

acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care 

emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în 

măsura stabilită, statele membre ar trebui 

să explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. 
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Or. de 

Justificare 

Nu sunt necesare obiective intermediare pentru perioada cuprinsă între punerea în aplicare 

a Protocolului de la Göteborg și obiectivele de reducere operaționale pentru 2030 care nu au 

fost încă stabilite. 

 

Amendamentul  76 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare între 

nivelurile de emisii pentru 2020 și cele 

definite prin intermediul angajamentelor de 

reducere a emisiilor pentru 2030, cu 

excepția cazului în care acest lucru ar 

genera costuri disproporționate. În situația 

în care emisiile pentru 2025 nu pot fi 

limitate în măsura stabilită, statele membre 

ar trebui să explice motivele în rapoartele 

pe care le elaborează în temeiul prezentei 

directive. 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui, până în 2025 și în 

conformitate cu dispozițiile naționale 

specifice și capacitatea lor, să facă 

progrese spre atingerea unor niveluri 
intermediare de emisii stabilite pe baza 

unei traiectorii liniare între nivelurile de 

emisii pentru 2020 și cele definite prin 

intermediul angajamentelor de reducere a 

emisiilor pentru 2030, cu excepția cazului 

în care acest lucru ar genera costuri 

disproporționate. În situația în care emisiile 

pentru 2025 nu pot fi limitate în măsura 

stabilită, statele membre ar trebui să 

explice motivele în rapoartele pe care le 

elaborează în temeiul prezentei directive. 

Or. fr 

 

Amendamentul  77 

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

 



 

AM\1058775RO.doc 21/98 PE554.952v01-00 

 RO 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare între 

nivelurile de emisii pentru 2020 și cele 

definite prin intermediul angajamentelor de 

reducere a emisiilor pentru 2030, cu 

excepția cazului în care acest lucru ar 

genera costuri disproporționate. În situația 

în care emisiile pentru 2025 nu pot fi 

limitate în măsura stabilită, statele membre 

ar trebui să explice motivele în rapoartele 

pe care le elaborează în temeiul prezentei 

directive. 

(9) Statele membre ar trebui să respecte 

angajamentele de reducere a emisiilor 

prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 

și 2030. Pentru a asigura progrese 

demonstrabile în vederea îndeplinirii 

angajamentelor pentru 2030, statele 

membre ar trebui să atingă nivelurile 

intermediare de emisii în 2025, care sunt 

stabilite pe baza unei traiectorii liniare între 

nivelurile de emisii pentru 2020 și cele 

definite prin intermediul angajamentelor de 

reducere a emisiilor pentru 2030, cu 

excepția cazului în care acest lucru ar 

genera costuri disproporționate pentru 

statele membre și operatorii economici. În 

situația în care emisiile pentru 2025 nu pot 

fi limitate în măsura stabilită, statele 

membre ar trebui să explice motivele în 

rapoartele pe care le elaborează în temeiul 

prezentei directive. 

Or. fr 

 

Amendamentul  78 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În perioada 1990 - 2010, emisiile de 

NH3 au fost reduse cu 27,9%1 a . Atunci 

când se stabilesc noi angajamente privind 

emisiile ar trebui să se țină seama în mod 

corespunzător de măsurile luate anterior 

de statele membre. Emisiile de NH3 de 

proveniență agricolă fac obiectul unor 

procese biologice și pot, prin urmare, fi 

reduse la minimum, dar nu pot fi 
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eliminate complet. 

 __________________ 

 1 a A se vedea Eurostat (2013). Statistici 

din domeniul agriculturii, silviculturii și 

pescuitului. Luxemburg: Oficiul pentru 

Publicații al Uniunii Europene, p. 119.  

Or. de 

Justificare 

Sectorul agricol a luat deja măsuri în acest sens. Viitoarea politică privind calitatea aerului 

ar trebui să țină seama de reducerile realizate deja de agricultură. 

 

Amendamentul  79 

Jan Huitema 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Din 1990, emisiile de amoniac din 

UE au fost reduse cu aproape 30 %20a . 

Atunci când se determină plafoanele 

emisiilor de NH3, ar trebui să se țină 

seama de eforturile depuse anterior de 

statele membre pentru a reduce NH3 în 

sectorul agricol. Ar trebui să se țină 

seama, de asemenea, de compromisurile 

legate de bunăstarea animalelor. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a A se vedea broșura Eurostat intitulată 

„Statistici din domeniul agriculturii, 

silviculturii și pescuitului”, 2013, p. 115 - 

121. 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 
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Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Angajamentele de reducere a 

emisiilor de metan și amoniac de la nivel 

național pentru 2030 ar trebui să ia în 

considerare natura specifică a sectorului 

agricol și potențialul scăzut al acestuia 

privind atenuarea efectelor.  

Or. fr 

 

Amendamentul  81 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Pentru a asigura aceleași condiții de 

piață în UE, programele naționale privind 

aerul curat ar trebui să țină seama de 

reducerile emisiilor de NH3 din atmosferă 

obținute prin luarea unei serii de măsuri. 

Între acestea se numără Directiva 

91/676/CEE1a și Directiva 92/438/CEE1b. 

 __________________ 

 1a Directiva Consiliului 91/676/CEE din 

12 decembrie 2991 privind protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniți din surse agricole (JO L 375, 

31.12.1991, p. 1) 

 1b Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 

21 mai 1992 privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică (JO L 59, 

8.3.1996) 

Or. de 



 

PE554.952v01-00 24/98 AM\1058775RO.doc 

RO 

Justificare 

Acest amendament ține seama de directivele în vigoare pentru a sublinia efectele de sinergie 

în cazul mediului. 

 

Amendamentul  82 

Jan Huitema 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile la nivel european, 

în contextul programelor naționale de 

control stabilite în prezenta directivă ar 

trebui să se țină seama de reducerile de 

NH3 din atmosferă care au fost realizate 

prin diferite măsuri de politică ale UE, 

cum ar fi Directiva privind nitrații 

(Directiva 91/676/CEE) și punerea în 

aplicare a politicilor naționale pentru a 

reduce depunerea de amoniac în zonele 

Natura 2000, cu privire la Directiva 

privind păsările și habitatele (Directiva 

92/43/CEE). 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Unele state membre au optat, în 

temeiul Convenției LRTAP, pentru 

stabilirea plafoanelor de emisie pe baza 

combustibilului folosit în sectorul 

transporturilor. Acest lucru a avut ca 

rezultat o lipsă de coerență cu consumul 

(10) Unele state membre au optat, în 

temeiul Convenției LRTAP, pentru 

stabilirea plafoanelor de emisie pe baza 

combustibilului folosit în sectorul 

transporturilor. Acest lucru a avut ca 

rezultat o lipsă de coerență cu consumul 
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total de energie și cu statisticile referitoare 

la energie, atât la nivelul statelor membre 

respective, cât și la nivelul întregii Uniuni. 

În consecință, pentru a garanta o bază 

comună și coerentă pentru toate statele 

membre și pentru Uniunea Europeană în 

ansamblu, prezenta directivă stabilește 

cerințele de raportare și angajamentele 

privind reducerea emisiilor pe baza 

consumului de energie și a carburantului 

vândut la nivel național, ceea ce asigură o 

coerență sporită cu legislația Uniunii 

privind schimbările climatice și energia. 

total de energie și cu statisticile referitoare 

la energie, atât la nivelul statelor membre 

respective, cât și la nivelul întregii Uniuni. 

În consecință, pentru a garanta o bază 

comună și coerentă pentru toate statele 

membre și pentru Uniune în ansamblu, 

prezenta directivă stabilește cerințele de 

raportare și angajamentele privind 

reducerea emisiilor pe baza consumului de 

energie și a carburantului vândut la nivel 

național. 

Or. fr 

 

Amendamentul  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în 

acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului22 . 

eliminat 
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În scopul verificării respectării plafoanelor 

de emisie, a angajamentelor de reducere a 

emisiilor și a nivelurilor intermediare de 

emisii, statele membre și-ar putea adapta 

inventarele naționale de emisii în vederea 

obținerii unei mai bune înțelegeri științifice 

și a unor metodologii îmbunătățite cu 

privire la emisii. În cazul în care nu se 

respectă condițiile stabilite de prezenta 

directivă, Comisia ar putea să se opună 

utilizării de către un stat membru a 

oricăruia dintre aceste mecanisme de 

flexibilitate. 

__________________  

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

 

Or. en 

Justificare 

Mecanismul de flexibilitate propus pentru emisiile maritime este excesiv de complex și ar 

trebui eliminat întrucât nu toate statele membre sunt în măsură să beneficieze de această 

flexibilitate și, în plus, ar putea submina avantajele pentru sănătate preconizate în 

propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct 

de vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta 

în urma respectării standardelor impuse 

de dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în 

acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului22 . 

În scopul verificării respectării 

plafoanelor de emisie, a angajamentelor 

de reducere a emisiilor și a nivelurilor 

intermediare de emisii, statele membre și-

ar putea adapta inventarele naționale de 

emisii în vederea obținerii unei mai bune 

înțelegeri științifice și a unor metodologii 

îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul 

în care nu se respectă condițiile stabilite de 

prezenta directivă, Comisia ar putea să se 

opună utilizării de către un stat membru a 

oricăruia dintre aceste mecanisme de 

flexibilitate. 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național, statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele de emisii 

asumate cu privire la metan (CH4) și să 

facă apel, în acest sens, la Decizia nr. 

406/2009/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului22. În cazul în care nu se 

respectă condițiile stabilite de prezenta 

directivă, Comisia ar putea să se opună 

utilizării de către un stat membru a acestei 

flexibilități. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 
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2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta 

în urma respectării standardelor impuse 

de dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în 

acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului22 . 

În scopul verificării respectării 

plafoanelor de emisie, a angajamentelor 

de reducere a emisiilor și a nivelurilor 

intermediare de emisii, statele membre și-

ar putea adapta inventarele naționale de 

emisii în vederea obținerii unei mai bune 

înțelegeri științifice și a unor metodologii 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național, într-un mod eficient din 

punct de vedere al costurilor, statele 

membre ar trebui, de asemenea, să aibă 

posibilitatea de a îndeplini în comun 

angajamentele de emisii asumate cu privire 

la metan (CH4) și să facă apel, în acest 

sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului22.  



 

AM\1058775RO.doc 29/98 PE554.952v01-00 

 RO 

îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul 

în care nu se respectă condițiile stabilite 

de prezenta directivă, Comisia ar putea să 

se opună utilizării de către un stat 

membru a oricăruia dintre aceste 

mecanisme de flexibilitate. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 
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conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, 

în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului22. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și 

a nivelurilor intermediare de emisii, 

statele membre și-ar putea adapta 

inventarele naționale de emisii în vederea 

obținerii unei mai bune înțelegeri 

științifice și a unor metodologii 

îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul 

în care nu se respectă condițiile stabilite de 

prezenta directivă, Comisia ar putea să se 

opună utilizării de către un stat membru a 

oricăruia dintre aceste mecanisme de 

flexibilitate. 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. În cazul în care nu se 

respectă condițiile stabilite de prezenta 

directivă, Comisia ar putea să se opună 

utilizării de către un stat membru a 

oricăruia dintre aceste mecanisme de 

flexibilitate. 

__________________ __________________ 

22Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor 

membre de a reduce emisiile de gaze cu 

efect de seră astfel încât să respecte 

angajamentele Comunității de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 

2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136). 

 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

Or. de 

Justificare 

În regimul climatic, metanul este inclus atât în Decizia privind partajarea eforturilor, cât și 

în schema de comercializare a certificatelor de emisii. Includerea sa în domeniul de aplicare 

al Directivei privind plafoanele naționale ar duce la o dublă reglementare, care ar trebui 
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evitată pentru a ajunge la o „mai bună reglementare” și la o „reglementare adecvată și 

funcțională pentru IMM-uri”. 

 

Amendamentul  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, 

în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului22. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 
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__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

22Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

Or. pl 

 

Amendamentul  89 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 
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cu privire la metan (CH4) și să facă apel, 

în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului22. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf al anumitor 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor 

membre de a reduce emisiile de gaze cu 

efect de seră astfel încât să respecte 

angajamentele Comunității de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 

2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136). 

 

Or. de 

Justificare 

Metanul este un gaz cu efect de seră, emisiile de metan făcând deja obiectul Deciziei privind 

partajarea eforturilor (Decizia 406/2009/CE) în cadrul pachetului UE privind clima și 

energia. Includerea angajamentelor de reducere a metanului în Directiva privind plafoanele 

naționale de emisie ar duce la o supra-reglementare.  

 

Amendamentul  90 

Kateřina Konečná 
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Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în 

acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului22 . 

În scopul verificării respectării plafoanelor 

de emisie, a angajamentelor de reducere a 

emisiilor și a nivelurilor intermediare de 

emisii, statele membre și-ar putea adapta 

inventarele naționale de emisii în vederea 

obținerii unei mai bune înțelegeri științifice 

și a unor metodologii îmbunătățite cu 

privire la emisii. În cazul în care nu se 

respectă condițiile stabilite de prezenta 

directivă, Comisia ar putea să se opună 

utilizării de către un stat membru a 

oricăruia dintre aceste mecanisme de 

flexibilitate. 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în 

acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului22. 

În scopul verificării respectării plafoanelor 

de emisie, a angajamentelor de reducere a 

emisiilor și a nivelurilor intermediare de 

emisii, statele membre și-ar putea adapta 

inventarele naționale de emisii în vederea 

obținerii unei mai bune înțelegeri științifice 

și a unor metodologii îmbunătățite cu 

privire la emisii. Statele membre ar putea 

să facă o medie a emisiilor anuale 

naționale pentru un anumit an, anul 

anterior și anul următor, cu condiția ca 

această medie să nu depășească 

angajamentele acestora, în cazul unor 

condiții meteorologice sau economice 

neprevăzute care le afectează 

aprovizionarea cu energie. În cazul în care 

nu se respectă condițiile stabilite de 

prezenta directivă, Comisia ar putea să se 

opună utilizării de către un stat membru a 

oricăruia dintre aceste mecanisme de 

flexibilitate. 
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__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Jan Huitema 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului21. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 
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cu privire la metan (CH4) și să facă apel, 

în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE 

a Parlamentului European și a 

Consiliului22 . În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind efortul statelor membre de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră 

astfel încât să respecte angajamentele 

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

Justificare 

Includerea angajamentelor de reducere a emisiilor de metan în Directiva privind plafoanele 

naționale de emisii limitează flexibilitatea oferită prin Decizia privind partajarea eforturilor 

(Decizia 406/2009/CE) în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 

conduce la o reglementare excesivă, având în vedere faptul că metanul este un gaz cu efect 

de seră ale cărui emisii sunt acoperite deja de Decizia 406/2009/CE în cadrul politicii 

europene în domeniul climei și al energiei. De asemenea, măsurile luate în vederea reducerii 

în continuare a emisiilor de metan ar afecta bunăstarea animalelor. 

 



 

AM\1058775RO.doc 37/98 PE554.952v01-00 

 RO 

Amendamentul  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Pentru a monitoriza conformitatea 

cu plafoanele lor naționale de emisii și cu 

angajamentele lor de reducere a emisiilor, 

statele membre își pot modifica 

inventarele naționale de emisii prin 

rezultate și metode științifice îmbunătățite 

legate de emisii. În cazul în care statele 

membre nu reușesc să își îndeplinească 

obiectivele de reducere a emisiilor într-un 

anumit an din cauza unor condiții 

neprevăzute, acestea ar trebui să aibă 

posibilitatea de a indica, în schimb, o 

medie pe trei ani a anului în cauză și a 

celor doi ani anteriori anului în cauză, 

fără ca media respectivă să depășească 

obiectivul acestora de reducere a 

emisiilor. 

Or. de 

Justificare 

Instrumentul de flexibilitate corespunde abordării din Protocolul de la Göteborg.  

 

Amendamentul  93 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și de a contribui în mod eficient la 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 
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obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23. 

calitatea aerului. În acest sens, statele 

membre ar trebui să țină seama, în urma 

consultării cu autoritatea locală sau 

regională competentă, de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului.23 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

Justificare 

Angajamentele de reducere a emisiilor pentru 2025 ar trebui să fie obligatorii. Statele 

membre ar trebui, de asemenea, să se consulte cu autoritatea locală sau regională 

competentă atunci când își elaborează PNCPA.  

 

Amendamentul  94 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și de a contribui în mod eficient la 
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contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23. 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 

calitatea aerului. În acest sens, statele 

membre ar trebui să țină seama de 

necesitatea de a reduce emisiile în zonele și 

aglomerările afectate de concentrații 

excesive de poluanți atmosferici și/sau în 

zonele care contribuie în mod semnificativ 

la poluarea aerului din alte zone și 

aglomerări, inclusiv din țările învecinate. 

În acest scop, programele naționale de 

control al poluării atmosferice ar trebui să 

contribuie la punerea cu succes în aplicare 

a unor planuri privind calitatea aerului 

adoptate în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Or. de 

Justificare 

Statele membre ar trebui să poată să-și îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor 

pentru 2030 în diferite moduri. În acest scop, acestea ar trebui să beneficieze de flexibilitate 

pentru a adopta metoda cea mai rentabilă pentru ele. 

 

Amendamentul  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și de a contribui în mod eficient la 
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contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23. 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 

calitatea aerului. În acest sens, statele 

membre ar trebui să țină seama de 

necesitatea de a reduce emisiile în zonele și 

aglomerările afectate de concentrații 

excesive de poluanți atmosferici și/sau în 

zonele care contribuie în mod semnificativ 

la poluarea aerului din alte zone și 

aglomerări, inclusiv din țările învecinate. 

În acest scop, programele naționale de 

control al poluării atmosferice ar trebui să 

contribuie la punerea cu succes în aplicare 

a unor planuri privind calitatea aerului 

adoptate în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului.23 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și de a contribui în mod eficient la 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 

calitatea aerului. În acest sens, statele 

membre ar trebui să țină seama de 

necesitatea de a reduce emisiile în zonele și 

aglomerările afectate de concentrații 
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afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23. 

excesive de poluanți atmosferici și/sau în 

zonele care contribuie în mod semnificativ 

la poluarea aerului din alte zone și 

aglomerări, inclusiv din țările învecinate. 

În acest scop, programele naționale de 

control al poluării atmosferice ar trebui să 

contribuie la punerea cu succes în aplicare 

a unor planuri privind calitatea aerului 

adoptate în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului.23 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a 

emisiilor și nivelurile intermediare de 

emisii și de a contribui în mod eficient la 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 

calitatea aerului. În acest sens, statele 

membre ar trebui să țină seama de 

necesitatea de a reduce emisiile în zonele și 

aglomerările afectate de concentrații 

excesive de poluanți atmosferici și/sau în 

zonele care contribuie în mod semnificativ 

la poluarea aerului din alte zone și 

aglomerări, inclusiv din țările învecinate. 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a face progrese înspre îndeplinirea 

cerințelor de reducere a emisiilor și 

nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 
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În acest scop, programele naționale de 

control al poluării atmosferice ar trebui să 

contribuie la punerea cu succes în aplicare 

a unor planuri privind calitatea aerului 

adoptate în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului23. 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendamentul  98 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații ridicate de poluanți 

atmosferici și/sau în zonele care contribuie 

în mod semnificativ la poluarea aerului din 

alte zone și aglomerări, inclusiv din țările 

învecinate. În acest scop, programele 

naționale de control al poluării atmosferice 

ar trebui să contribuie la punerea cu succes 

în aplicare a unor planuri privind calitatea 

aerului adoptate în conformitate cu 
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conformitate cu articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23. 

articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendamentul  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și/sau în zonele care 

contribuie în mod semnificativ la poluarea 

aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv 

din țările învecinate. În acest scop, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să contribuie la 

punerea cu succes în aplicare a unor 

planuri privind calitatea aerului adoptate în 

conformitate cu articolul 23 din Directiva 

2008/50/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului23. 

(12) Statele membre ar trebui să adopte și 

să pună în aplicare un program național de 

control al poluării atmosferice, în scopul de 

a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor 

și nivelurile intermediare de emisii și de a 

contribui în mod eficient la realizarea 

obiectivelor Uniunii privind calitatea 

aerului. În acest sens, statele membre ar 

trebui să țină seama de necesitatea de a 

reduce emisiile în zonele și aglomerările 

afectate de concentrații excesive de 

poluanți atmosferici și în special în școlile, 

grădinițele, azilele de bătrâni, spitalele din 

apropiere și/sau în zonele care contribuie 

în mod semnificativ la poluarea aerului din 

alte zone și aglomerări, inclusiv din țările 

învecinate. În acest scop, programele 

naționale de control al poluării atmosferice 

ar trebui să contribuie la punerea cu succes 

în aplicare a unor planuri privind calitatea 

aerului adoptate în conformitate cu 

articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului.23 

__________________ __________________ 
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23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Este nevoie de inspecții de mediu și 

de o supraveghere a pieței pentru a 

asigura eficiența prezentei directive și a 

măsurilor adoptate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor sale. Statele membre ar trebui 

să asigure existența unor resurse 

suficiente pentru realizarea unor inspecții 

și a unei supravegheri a pieței eficiente. 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) În cazul nerespectării 

angajamentelor de reducere a emisiilor 

stabilite în prezenta directivă pentru 2020, 

2025 și 2030, statele membre nu pot să 

transfere sarcina respectării 

angajamentelor către autorități care nu 

au capacitatea strategică și competența de 

a respecta aceste angajamente. 
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Or. en 

Justificare 

În cazul în care un stat membru își încalcă obligațiile în conformitate cu Directiva PNE, este 

important ca autoritățile locale să fie protejate, multe dintre acestea desfășurându-și 

activitatea cu bugete restrânse, și să nu fie împovărate cu amenzi în urma unei proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

 

Amendamentul  102 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Statele membre ar trebui să aibă 

dreptul de a pune în practică și alte măsuri 

în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsuri rentabile aplicabile 

sectorului agricol. Unele dintre aceste 

măsuri implică costuri suplimentare 

semnificative care nu pot fi suportate de 

exploatațiile agricole mici și mijlocii. 

Exploatațiile agricole care nu intră sub 

incidența Directivei 2010/75/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale pot fi scutite. Statele membre 

ar trebui să aibă dreptul de a pune în 

practică și alte măsuri în afara celor 

prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel 

echivalent de performanță de mediu, în 

funcție de circumstanțele naționale 

specifice. 

 Îmbunătățirea calității aerului fără a 

compromite viitorul exploatațiilor agricole 

poate fi realizată numai prin măsuri 

proporționale. Eforturile sectorului 

agricol de continuare a dezvoltării 

metodelor de creștere a animalelor nu ar 

trebui să fie contracarate de cerințele 

privind reducerea emisiilor de poluanți 
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atmosferici. Programele naționale de 

control al poluării atmosferice trebuie să 

permită obținerea unui echilibru corect 

între formele de creștere a animalelor și 

de protecție a emisiilor urmărite la nivel 

politic și social.  

Or. de 

Justificare 

În agricultură, există o serie de conflicte între diferitele domenii de politică. Păstrarea 

structurilor rurale în cadrul gestionării terenurilor nu poate fi compromisă prin stabilirea 

unor obiective nefezabile. Legând acest aspect de directiva privind emisiile industriale, se 

obține o îmbunătățire a legislației. 

 

Amendamentul  103 

Jan Huitema 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Statele membre ar trebui să aibă 

dreptul de a pune în practică și alte măsuri 

în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Aceste măsuri ar trebui să se 

bazeze pe informații și date specifice, 

ținând seama de progresul științific și de 

măsurile anterioare luate de statele 

membre, și ar trebui să fie rentabile. 

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de 

a pune în practică și alte măsuri în afara 

celor prevăzute în prezenta directivă, cu un 

nivel echivalent de performanță de mediu, 

în funcție de circumstanțele naționale 

specifice. 

Or. en 
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Amendamentul  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Statele membre ar trebui să aibă 

dreptul de a pune în practică și alte măsuri 

în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsuri rentabile aplicabile 

sectorului agricol. Investițiile în reducerea 

emisiilor în agricultură au implicații pe 

termen lung diferite în funcție de 

dimensiunea exploatațiilor. Acest aspect 

trebuie luat în considerare în mod 

corespunzător, pentru a susține în mod 

eficient integrarea măsurilor de atenuare. 

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de 

a pune în practică și alte măsuri în afara 

celor prevăzute în prezenta directivă, cu un 

nivel echivalent de performanță de mediu, 

în funcție de circumstanțele naționale 

specifice. Îmbunătățirea calității aerului 

poate fi realizată numai prin măsuri 

proporționale, fără a compromite viitorul 

exploatațiilor agricole. Eforturile 

sectorului agricol privind dezvoltarea 

procedurilor de creștere a animalelor nu 

trebuie să fie subminate de angajamentele 

de reducere a emisiilor poluanților 

atmosferici. Prin programele naționale de 

control al poluării atmosferice ar trebui 

să se obțină un echilibru între creșterea 

animalelor și controlul poluării urmărite 

la nivel politic și social.  

 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Statele membre ar trebui să aibă 

dreptul de a pune în practică și alte măsuri 

în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de PM2,5 provenite de la 

principalele surse, programele naționale de 

control al poluării atmosferice ar trebui să 

includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol, fără a compromite bunăstarea 

animalelor. Statele membre ar trebui să 

aibă dreptul de a pune în practică și alte 

măsuri în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

Or. fr 

 

Amendamentul  106 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Statele membre ar trebui să aibă 

dreptul de a pune în practică și alte măsuri 

în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3, CH4 și PM2,5 

provenite de la principalele surse, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să includă măsurile 

aplicabile sectorului agricol. Statele 

membre ar trebui să aibă dreptul de a pune 

în practică și alte măsuri în afara celor 

prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel 

echivalent de performanță de mediu, în 

funcție de circumstanțele naționale 

specifice. 

 

Or. en 
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Justificare 

Măsurile de reducere a metanului ar trebui să fie promovate la nivel național pentru a 

reduce ozonul troposferic format de metan și de alți poluanți. Mai multe dintre aceste măsuri 

ar putea fi dezvoltate cu sprijinul financiar al programelor de dezvoltare rurală ale UE, iar 

unele măsuri pot chiar să fie puse în aplicare fără costuri (de exemplu, sistemele de biogaz 

generează eventuale surse de venit suplimentare prin vânzarea de electricitate). 

 

Amendamentul  107 

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

Dario Tamburrano 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de 

la principalele surse, programele naționale 

de control al poluării atmosferice ar trebui 

să includă măsurile aplicabile sectorului 

agricol. Statele membre ar trebui să aibă 

dreptul de a pune în practică și alte măsuri 

în afara celor prevăzute în prezenta 

directivă, cu un nivel echivalent de 

performanță de mediu, în funcție de 

circumstanțele naționale specifice. 

(13) În scopul reducerii emisiilor 

atmosferice de NH3, CH4 și PM2,5 

provenite de la principalele surse, 

programele naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să includă măsurile 

aplicabile sectorului agricol. Statele 

membre ar trebui să aibă dreptul de a pune 

în practică și alte măsuri în afara celor 

prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel 

echivalent de performanță de mediu, în 

funcție de circumstanțele naționale 

specifice. 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Pentru a reduce emisiile provenite 

din sursele principalele, programele 

naționale de control al poluării 

atmosferice ar trebui să cuprindă măsuri 
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aplicabile tuturor sectoarelor relevante, 

inclusiv agriculturii, industriei, 

transportului rutier, utilajelor mobile 

nerutiere, transportului naval intern, 

încălzirii locuințelor și solvenților. Statele 

membre ar trebui să aibă dreptul de a 

pune în practică și alte măsuri în afara 

celor prevăzute în prezenta directivă, cu 

un nivel echivalent de performanță de 

mediu, în funcție de circumstanțele 

naționale specifice. 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Dublarea în materie de 

reglementare prin Directiva 91/676/CEE 

a Consiliului din 12 decembrie 1991 

privind protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați proveniți din surse agricole 

trebuie evitată în cadrul transpunerii la 

nivel național a prezentei directive. 

Directiva 91/676/CE include deja norme 

foarte cuprinzătoare și detaliate privind 

creșterea eficienței îngrășămintelor, 

depozitarea și folosirea îngrășămintelor și 

evitarea, în acest fel, a pierderilor de azot, 

care au efecte pozitive indirecte asupra 

calității aerului.  

Or. de 

Justificare 

Directiva privind nitrații conține deja dispoziții ample privind evitarea pierderilor de azot. 

Acest fapt ar trebui luat în considerare în Directiva privind plafoanele naționale de emisie, 

pentru a evita dublarea în materie de reglementare.  
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Amendamentul  110 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Dublarea în materie de 

reglementare prin Directiva 91/676/CEE 

a Consiliului din 12 decembrie 1991 

privind protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați proveniți din surse agricole 

trebuie evitată în cadrul transpunerii la 

nivel național a prezentei directive. 

Directiva 91/676/CE include deja norme 

foarte cuprinzătoare și detaliate privind 

creșterea eficienței îngrășămintelor, 

depozitarea și folosirea îngrășămintelor și 

evitarea, în acest fel, a pierderilor de azot, 

care au efecte pozitive indirecte asupra 

calității aerului.  

Or. de 

Justificare 

Deși Directiva privind nitrații conține deja dispoziții ample privind evitarea pierderilor de 

azot, în propunerea Comisiei referitoare la Directiva privind plafoanele naționale de emisie 

se ignoră acest fapt și se prevede crearea unor programe de acțiune noi. În vederea reducerii 

birocrației, este important să se evite dublarea în materie de reglementare. 

Amendamentul  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13b) Programele de control al poluării 

atmosferice nu ar trebui să prevadă 

pentru sectorul industrial măsuri care trec 

dincolo de cele mai bune tehnici 

disponibile (BAT) stabilite prin Directiva 

2010/75/UE a Parlamentului European și 
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a Consiliului1a.  

 __________________ 

 1a Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 

noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale (prevenirea și controlul 

integrat al poluării) (JO L 334, 

17.12.2010, p. 17). 

Or. de 

Justificare 

Sectorul industrial nu ar trebui să fie forțat să ia măsuri de reducere a emisiilor generate de 

instalațiile din acest sector. Acest lucru este valabil mai ales pentru măsurile care nu pot fi 

aplicate în mod rentabil. 

 

Amendamentul  112 

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

Guillaume Balas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Pentru a îmbunătăți calitatea 

aerului, în special în zonele urbane, 

programele naționale de control al 

poluării atmosferice ar trebui să cuprindă 

măsuri de reducere a emisiilor de oxizi de 

azot și a particulelor în suspensie în 

zonele urbane.  

Or. en 

Justificare 

În afară de introducerea unor soluții tehnice la nivelul UE (de exemplu, standarde 

europene), statele membre ar trebui să elaboreze, adopte și pună în aplicare măsuri care nu 

sunt de natură tehnică și care pot reduce mult poluarea atmosferică generată de vehicule și 

îmbunătăți sănătatea oamenilor și starea mediului. 
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Amendamentul  113 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În vederea elaborării unor programe 

naționale de control al poluării atmosferice 

bine documentate, precum și a eventualelor 

actualizări semnificative ale acestora, 

statele membre ar trebui să supună 

respectivele programe și actualizări 

consultării cu publicul și autoritățile 

competente de la toate nivelurile atunci 

când toate opțiunile privind politicile și 

măsurile sunt încă deschise. Statele 

membre ar trebui să inițieze consultări 

transfrontaliere în cazul în care punerea în 

aplicare a programului lor ar putea afecta 

calitatea aerului din altă țară, în 

conformitate cu cerințele stabilite în 

legislația internațională și a Uniunii, 

inclusiv în Convenția privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context 

transfrontalier (Espoo, 1991) și Protocolul 

privind evaluarea strategică de mediu 

(Kiev, 2003), astfel cum a fost aprobat de 

către Consiliu24. 

(15) În vederea elaborării unor programe 

naționale de control al poluării atmosferice 

bine documentate, precum și a eventualelor 

actualizări semnificative ale acestora pe 

baza unor măsurători și constatări 

reproductibile, statele membre ar trebui să 

supună respectivele programe și actualizări 

consultării cu publicul și autoritățile 

competente de la toate nivelurile atunci 

când toate opțiunile privind politicile și 

măsurile sunt încă deschise. Statele 

membre ar trebui să inițieze consultări 

transfrontaliere în cazul în care punerea în 

aplicare a programului lor ar putea afecta 

calitatea aerului din altă țară, în 

conformitate cu cerințele stabilite în 

legislația internațională și a Uniunii, 

inclusiv în Convenția privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context 

transfrontalier (Espoo, 1991) și Protocolul 

privind evaluarea strategică de mediu 

(Kiev, 2003)24, astfel cum a fost aprobat de 

către Consiliu. 

__________________ __________________ 

24 Decizia 2008/871/CE a Consiliului din 

20 octombrie 2008 privind aprobarea, în 

numele Comunității Europene, a 

Protocolului privind evaluarea strategică de 

mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo 

din 1991 privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontalier 

(JO L 308, 19.11.2008, p. 33). 

24 Decizia 2008/871/CE a Consiliului din 

20 octombrie 2008 privind aprobarea, în 

numele Comunității Europene, a 

Protocolului privind evaluarea strategică de 

mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo 

din 1991 privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontalier 

(JO L 308, 19.11.2008, p. 33). 

Or. de 
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Amendamentul  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În vederea elaborării unor programe 

naționale de control al poluării atmosferice 

bine documentate, precum și a eventualelor 

actualizări semnificative ale acestora, 

statele membre ar trebui să supună 

respectivele programe și actualizări 

consultării cu publicul și autoritățile 

competente de la toate nivelurile atunci 

când toate opțiunile privind politicile și 

măsurile sunt încă deschise. Statele 

membre ar trebui să inițieze consultări 

transfrontaliere în cazul în care punerea în 

aplicare a programului lor ar putea afecta 

calitatea aerului din altă țară, în 

conformitate cu cerințele stabilite în 

legislația internațională și a Uniunii, 

inclusiv în Convenția privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context 

transfrontalier (Espoo, 1991) și Protocolul 

privind evaluarea strategică de mediu 

(Kiev, 2003), astfel cum a fost aprobat de 

către Consiliu24. 

(15) În vederea elaborării unor programe 

naționale de control al poluării atmosferice 

bine documentate și fundamentate 

științific, precum și a eventualelor 

actualizări semnificative ale acestora, 

statele membre ar trebui să supună 

respectivele programe și actualizări 

consultării cu publicul și autoritățile 

competente de la toate nivelurile atunci 

când toate opțiunile privind politicile și 

măsurile sunt încă deschise. Statele 

membre ar trebui să inițieze consultări 

transfrontaliere în cazul în care punerea în 

aplicare a programului lor ar putea afecta 

calitatea aerului din altă țară, în 

conformitate cu cerințele stabilite în 

legislația internațională și a Uniunii, 

inclusiv în Convenția privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context 

transfrontalier (Espoo, 1991) și Protocolul 

privind evaluarea strategică de mediu 

(Kiev, 2003)24, astfel cum a fost aprobat de 

către Consiliu. 

__________________ __________________ 

24 Decizia 2008/871/CE a Consiliului din 

20 octombrie 2008 privind aprobarea, în 

numele Comunității Europene, a 

Protocolului privind evaluarea strategică de 

mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo 

din 1991 privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontalier 

(JO L 308, 19.11.2008, p. 33). 

24 Decizia 2008/871/CE a Consiliului din 

20 octombrie 2008 privind aprobarea, în 

numele Comunității Europene, a 

Protocolului privind evaluarea strategică de 

mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo 

din 1991 privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontalier 

(JO L 308, 19.11.2008, p. 33). 

Or. de 
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Amendamentul  115 

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

Guillaume Balas 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Conform Convenției de la Aarhus 

privind accesul la informație, participarea 

publicului la luarea deciziilor și accesul la 

justiție în domeniul mediului și 

jurisprudenței Curții de Justiție, populația 

ar trebui să beneficieze de un acces larg 

la justiție pentru a se asigura punerea în 

aplicare și executarea efectivă a prezentei 

directive și a contribui la protejarea 

dreptului de a trăi într-un mediu adecvat 

pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.  

Or. en 

 

Amendamentul  116 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15b) Este nevoie de inspecții de mediu și 

de o supraveghere a pieței pentru a 

asigura eficiența prezentei directive și a 

măsurilor adoptate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor sale.  

Or. en 

Justificare 

Faptul că standardele Euro pentru vehiculele pe motorină nu au reușit să asigure reducerea 

așteptată a noxelor a dovedit că măsurile tehnice nu sunt întotdeauna eficiente în condiții 

reale de funcționare. Această modificare ar asigura identificarea de către statele membre a 

unor probleme similare și adoptarea unor măsuri corective pentru a garanta respectarea 
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angajamentelor privind reducerea emisiilor. De asemenea, aceasta ar implica exercitarea 

unei presiuni asupra producătorilor cu scopul ca aceștia să se asigure că vehiculele și 

echipamentele ating performanțele dorite în condiții reale de funcționare.  

 

Amendamentul  117 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15c) Atunci când evaluează sinergiile 

dintre politica UE privind calitatea 

aerului și politica privind clima și energia, 

Comisia ia în considerare, în acest scop, 

Evaluarea complementară a impactului a 

Parlamentului European privind 

interacțiunile dintre politica UE privind 

calitatea aerului și politica privind clima 

și energia. 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Statele membre ar trebui să elaboreze 

inventare și estimări de emisii și să 

transmită un raport al acestora, precum și 

rapoarte informative de inventariere pentru 

toți poluanții atmosferici care fac obiectul 

prezentei directive, măsură care ar trebui 

să faciliteze îndeplinirea obligațiilor de 

raportare pe care le are Uniunea în temeiul 

Convenției LRTAP și al protocoalelor la 

aceasta. 

(16) Statele membre ar trebui să elaboreze 

inventare și estimări de emisii și să 

transmită un raport al acestora, precum și 

rapoarte informative de inventariere pentru 

toți poluanții atmosferici care fac obiectul 

prezentei directive, măsură care trebuie 

ulterior să faciliteze îndeplinirea 

obligațiilor de raportare pe care le are 

Uniunea în temeiul Convenției LRTAP și 

al protocoalelor la aceasta. 
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Or. en 

Justificare 

Inventarele, proiecțiile și rapoartele de inventariere realizate trebuie să îi permită în mod 

absolut Uniunii să își îndeplinească obligațiile de raportare în temeiul Convenției LRTAP și 

al protocoalelor la aceasta. 

 

Amendamentul  119 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Conform Convenției de la Aarhus 

privind accesul la informație, participarea 

publicului la luarea deciziilor și accesul la 

justiție în domeniul mediului și 

jurisprudenței Curții de Justiție, populația 

ar trebui să beneficieze de un acces larg 

la justiție pentru a se asigura punerea în 

aplicare și executarea efectivă a prezentei 

directive și a contribui la protejarea 

dreptului de a trăi într-un mediu adecvat 

pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.  

Or. en 

 

Amendamentul  120 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Pentru a ține seama de evoluțiile 

tehnice, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să îi fie delegată Comisiei în ceea 

ce privește modificarea orientărilor 

(21) Actele care privesc modificarea 

orientărilor referitoare la raportare, 

prevăzute în anexa I, precum și în partea 1 

din anexa III și în anexele IV și V, în 

vederea adaptării acestora la progresul 

tehnic ar trebui transmise Parlamentului 
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referitoare la raportare, prevăzute în anexa 

I, precum și în partea 1 din anexa III și în 

anexele IV și V, în vederea adaptării 

acestora la progresul tehnic. Este deosebit 

de important ca, în timpul lucrărilor 

pregătitoare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure o transmitere simultană, 

promptă și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

către Consiliu. 

European și Consiliului.  

Or. fr 

Amendamentul  121 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Pentru a ține seama de evoluțiile 

tehnice, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să îi fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea orientărilor referitoare 

la raportare, prevăzute în anexa I, precum 

și în partea 1 din anexa III și în anexele IV 

și V, în vederea adaptării acestora la 

progresul tehnic. Este deosebit de 

important ca, în timpul lucrărilor 

pregătitoare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure o transmitere simultană, promptă 

și adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și către Consiliu. 

(21) Pentru a ține seama de evoluțiile 

tehnice, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să îi fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea orientărilor referitoare 

la raportare, prevăzute în anexa I, precum 

și în partea 1 din anexa III și în anexele IV 

și V, în vederea adaptării acestora la 

progresul tehnic. Este deosebit de 

important ca, pe durata lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate cu grupurile de 

interese în cauză, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 

să asigure o transmitere simultană, promptă 

și adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și către Consiliu. 

Or. de 
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Amendamentul  122 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

prezentei directive, ar trebui să i se 

confere Comisiei competențe de 

executare. Aceste competențe ar trebui 

exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului27. 

eliminat 

__________________  

27 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. fr 

 

Amendamentul  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) În conformitate cu dispozițiile din 

prezenta directivă, statele membre ar 

trebui să respecte angajamentele privind 

reducerea emisiilor prevăzute în anexa II 

la prezenta directivă. Totuși, statele 

membre ar trebui să poată decide cum își 

îndeplinesc aceste angajamente în modul 

cel mai rentabil. Prin urmare, măsurile 
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prevăzute în anexa III la prezenta 

directivă ar trebui considerate drept 

orientări. 

Or. de 

 

Amendamentul  124 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Statele membre ar trebui să stabilească 

norme privind sancțiunile aplicabile în 

cazul încălcării dispozițiilor naționale 

adoptate în temeiul prezentei directive și să 

se asigure că acestea sunt puse în aplicare. 

Sancțiunile respective ar trebui să fie 

eficiente, proporționale și cu efect de 

descurajare. 

(Nu privește numai versiunea în limba 

română) 

Or. it 

 

Amendamentul  125 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) invită țările candidate și potențial 

candidate să își alinieze, pe cât posibil, 

reglementările naționale la prezenta 

directivă. 

Or. en 
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Amendamentul  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește limitele 

emisiilor atmosferice de poluanți cu efect 

de acidifiere și de eutrofizare, de precursori 

ai ozonului, de particule în suspensie 

primare și de precursori ai particulelor în 

suspensie secundare, precum și de alți 

poluanți atmosferici din statele membre și 

prevede elaborarea, adoptarea și punerea în 

aplicare a unor programe naționale de 

control al poluării atmosferice, precum și 

monitorizarea și raportarea emisiilor 

poluante și a efectelor acestora. 

Prezenta directivă stabilește limitele 

emisiilor atmosferice de poluanți cu efect 

de acidifiere și de eutrofizare, de anumiți 

precursori ai ozonului, de particule în 

suspensie primare și de precursori ai 

particulelor în suspensie secundare, precum 

și de alți poluanți atmosferici din statele 

membre și prevede elaborarea, adoptarea și 

punerea în aplicare a unor programe 

naționale de control al poluării atmosferice, 

precum și monitorizarea și raportarea 

emisiilor poluante și a efectelor acestora. 

Or. en 

Justificare 

Nu toți precursorii ozonului ar trebui abordați în prezenta propunere sau în 

Directiva 2003/35/CE, care este în vigoare în prezent. Metanul nu ar trebui inclus. 

 

Amendamentul  127 

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

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prezenta directivă vizează limitarea 

emisiilor atmosferice de poluanți cu efect 

de acidifiere și de eutrofizare, de 

precursori ai ozonului, de particule în 

suspensie primare și de precursori ai 

particulelor în suspensie secundare, 

precum și de alți poluanți atmosferici, 

contribuind astfel la:  
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 (a) îndeplinirea obiectivului pe termen 

lung al Uniunii de a atinge niveluri de 

calitate a aerului care să nu aibă un 

impact negativ semnificativ asupra 

mediului și sănătății umane și nici să 

prezinte riscuri pentru acestea, în 

conformitate cu orientările Organizației 

Mondiale a Sănătății; 

 (b) îndeplinirea obiectivelor Uniunii în 

materie de biodiversitate și ecosisteme, 

prin reducerea nivelurilor și a depunerii 

de poluanți atmosferici cu efect de 

acidifiere și de eutrofizare, precum și a 

altor poluanți, inclusiv a ozonului 

troposferic, sub cantitățile și nivelurile 

critice; 

 (c) îndeplinirea obiectivelor privind 

calitatea aerului, astfel cum se prevede în 

legislația Uniunii; 

 (d) atenuarea efectelor schimbărilor 

climatice prin reducerea emisiilor de 

poluanți cu ciclu de viață scurt cu efect 

nociv asupra climei; 

 (e) îmbunătățirea calității aerului la nivel 

mondial. 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 

poluanți menționați în anexa I, din toate 

sursele de pe teritoriul statelor membre, din 

zonele economice exclusive ale acestora și 

din zonele de control al poluării. 

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 

poluanți menționați în anexa I, din toate 

sursele antropice de pe teritoriul statelor 

membre, din zonele economice exclusive 

ale acestora și din zonele de control al 

poluării. 
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Or. en 

Justificare 

Domeniul de aplicare trebuie să fie precis și compatibil cu celelalte articole, cum ar fi 

articolul 4. 

 

Amendamentul  129 

Nils Torvalds 

 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 

poluanți menționați în anexa I, din toate 

sursele de pe teritoriul statelor membre, din 

zonele economice exclusive ale acestora și 

din zonele de control al poluării. 

Prezenta directivă se aplică emisiilor de 

poluanți menționați în anexa I, din toate 

sursele antropice de pe teritoriul statelor 

membre, din zonele economice exclusive 

ale acestora și din zonele de control al 

poluării. 

Or. en 

Justificare 

Domeniul de aplicare trebuie să fie precis și compatibil cu celelalte articole, cum ar fi 

articolul 4. 

 

Amendamentul  130 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi 

de azot, compuși organici volatili 

nemetanici, metan și monoxid de carbon; 

2. „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi 

de azot și compuși organici volatili 

nemetanici; 

Or. de 
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Justificare 

Obiectivele de reducere a emisiilor pentru metan nu ar trebui incluse în Directiva privind 

plafoanele naționale de emisii. Din acest motiv, metanul și monoxidul de carbon, care nu 

sunt incluse în propunerea de directivă, ar trebui eliminate din acest paragraf. 

 

Amendamentul  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi 

de azot, compuși organici volatili 

nemetanici, metan și monoxid de carbon; 

2. „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi 

de azot, compuși organici volatili 

nemetanici și monoxid de carbon; 

Or. en 

Justificare 

Includerea angajamentelor de reducere a emisiilor de metan în Directiva privind plafoanele 

naționale de emisii limitează flexibilitatea prevăzută în Decizia privind partajarea eforturilor 

(Decizia 406/2009/CE) în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 

conduce la o reglementare excesivă, având în vedere că metanul este un gaz cu efect de seră 

ale cărui emisii fac deja obiectul Deciziei 406/2009/CE în cadrul politicii europene în 

domeniul climei și al energiei. De asemenea, măsurile luate în vederea reducerii în 

continuare a emisiilor de metan ar afecta bunăstarea animalelor. 

 

Amendamentul  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi 

de azot, compuși organici volatili 

nemetanici, metan și monoxid de carbon; 

2. „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi 

de azot, compuși organici volatili 

nemetanici și monoxid de carbon; 

Or. pl 
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Amendamentul  133 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. „compuși organici volatili nemetanici” 

(COVnm) înseamnă toți compușii organici 

de natură antropică, alții decât metanul, 

care pot produce oxidanți fotochimici 

printr-o reacție cu oxizii de azot, în 

prezența luminii solare; 

5. „compuși organici volatili nemetanici” 

(COVnm) înseamnă, cu excepția cazului 

în care se specifică altfel, toți compușii 

organici de natură antropică, alții decât 

metanul, care pot produce oxidanți 

fotochimici printr-o reacție cu oxizii de 

azot, în prezența luminii solare; 

Or. it 

 

Amendamentul  134 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. „angajament național de reducere a 

emisiilor” înseamnă reducerea emisiilor 

unei substanțe, exprimată ca procent de 

reducere a emisiilor între totalul emisiilor 

din anul de referință (2005) și totalul 

emisiilor dintr-un an calendaristic vizat, pe 

care statele membre nu trebuie să le 

depășească; 

7. „angajament național de reducere a 

emisiilor” înseamnă reducerea emisiilor 

unei substanțe, exprimată ca procent de 

reducere a emisiilor între totalul emisiilor 

din anul de referință (2005) și totalul 

emisiilor dintr-un an calendaristic vizat, pe 

care statele membre ar trebui să o aibă în 

vedere; 

Or. fr 

 

Amendamentul  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. „trafic maritim internațional” 

înseamnă navigația pe mare și în ape de 

coastă cu nave înregistrate sub orice 

pavilion, cu excepția navelor de pescuit, 

care pleacă de pe teritoriul unei țări și 

sosesc pe teritoriul unei alte țări; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12a. „politici ale UE privind poluarea 

atmosferică în funcție de sursă” înseamnă 

acele regulamente sau directive care, 

independent de obligațiile prevăzute în 

directivele sau regulamentele respective, 

au drept obiectiv parțial sau integral 

reducerea emisiilor de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), adoptând măsuri de atenuare a 

emisiilor la sursă, incluzând cel puțin, 

fără a se limita însă la aceasta, reducerea 

emisiilor obținută prin: 

 - Regulamentul 94/63; 

 - Regulamentul 97/68; 

 - Regulamentul 98/70; 

 - Regulamentul 1999/32; 

 - Regulamentul 2009/126; 

 - Regulamentul 2004/42; 

 - Regulamentul 2007/46/CE, inclusiv 

Directiva 15/2007, Directiva 79/2009, 
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Directiva 595/2009 și Directiva 661/2009; 

 - Regulamentul 2010/75; 

 - Directiva 167/2013; 

 - Directiva 168/2013; 

 - Regulamentul 2014/94; 

Or. en 

Justificare 

În contextul ambițiilor noii Comisii în ce privește mai buna reglementare, „politicile UE 

privind poluarea atmosferică în funcție de sursă” sunt adăugate la directivă. Prin urmare, 

politica privind calitatea aerului ar trebui să ia în considerare și să evalueze implementarea 

politicilor UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă pentru a preveni 

suprapunerea, a consolida sinergia și a înțelege succesul sau eșecul anumitor state membre. 

 

Amendamentul  137 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12a. „cele mai bune tehnici disponibile” 

înseamnă stadiul cel mai eficient și mai 

avansat în dezvoltarea activităților și a 

metodelor lor de operare, care 

indică posibilitatea practică a anumitor 

tehnici de a constitui referința 

pentru stabilirea valorilor-limită de 

emisie și a altor condiții ale autorizației, 

concepute pentru a preveni și, acolo unde 

nu este posibil, pentru a reduce emisiile și 

impactul asupra mediului în ansamblul 

său: 

 (a) „tehnici” înseamnă atât tehnologia 

utilizată, cât și modul în care instalația 

este proiectată, construită, întreținută, 

exploatată și scoasă din funcțiune; 

 (b)„tehnici disponibile” înseamnă acele 

tehnici care sunt dezvoltate la un nivel 

care permite punerea lor în aplicare în 
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sectorul industrial relevant, în condiții 

economice și tehnice viabile, luându-se în 

considerare costurile și avantajele, fie că 

aceste tehnici sunt sau nu produse sau 

utilizate în statul membru respectiv, atâta 

timp cât acestea sunt accesibile 

operatorului în condiții acceptabile; 

 (c)„cele mai bune” tehnici înseamnă 

tehnicile cele mai eficiente pentru 

atingerea unui nivel general înalt de 

protecție a mediului în ansamblul său; 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 12a. „publicul în cauză” înseamnă 

publicul care este afectat sau care poate fi 

afectat de emisiile de poluanți în 

atmosferă, sau care este interesat de 

acestea; în scopul prezentei definiții, se 

consideră că organizațiile 

neguvernamentale care promovează 

protecția mediului, organizațiile de 

consumatori, organizațiile care reprezintă 

interesele populațiilor vulnerabile și alte 

organisme relevante din domeniul 

sănătății care îndeplinesc cerințele în 

conformitate cu legislația națională sunt 

interesate de aceste emisii. 

Or. en 

Justificare 

A se vedea noul articol 12 privind accesul la justiție. Această definiție este necesară pentru a 

garanta că statele membre acordă un acces larg la justiție în conformitate cu Convenția de la 

Aarhus și cu jurisprudența Curții de Justiție a UE. 
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Amendamentul  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3), particule în suspensie 

(PM2,5) și metan (CH4), în conformitate cu 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor care se aplică începând cu 2020 și 

2030, astfel cum se prevede în anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020, așa cum se 

prevede în anexa II, și iau toate măsurile 

necesare care nu implică costuri 

disproporționate pentru a limita în 2030 

emisiile lor antropice de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu obiectivele 

orientative de reducere prevăzute în anexa 

II. 

Or. en 

Justificare 

Includerea angajamentelor de reducere a metanului în Directiva privind plafoanele naționale 

de emisii limitează flexibilitatea pe care o oferă Decizia privind partajarea eforturilor 

(Decizia 406/2009/CE) în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și conduce la o 

reglementare excesivă. În plus, există mari incertitudini în ceea ce privește previziunile 

privind emisiile poluante aferente anumitor sectoare și activități. Prin urmare, este posibil ca 

potențialul de reducere să nu fie determinat cu exactitate. De asemenea, valorile orientative 

pun o presiune prea mare asupra sectorului agricol. 

 

Amendamentul  140 

Andrzej Grzyb 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică 

începând cu 2020 și 2030, astfel cum se 

prevede în anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică în perioada 2020-2029, astfel cum 

se prevede în anexa II. 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II, iar pentru 

metan (CH4) ar trebui realizat un studiu 

de impact înainte a stabili un angajament 

național de reducere a emisiilor. 

Or. fr 

Justificare 

Având în vedere că introducerea unui obiectiv de reducere pentru metan reprezintă o 

noutate, ar trebui realizat un studiu de impact prealabil. 

Amendamentul  142 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II. 

Or. de 

Justificare 

În regimul climatic, metanul este inclus atât în Decizia privind partajarea eforturilor, cât și 

în schema de comercializare a certificatelor de emisii. Includerea sa în domeniul de aplicare 

al Directivei privind plafoanele naționale ar duce la o dublă reglementare, ceea ce trebui 

evitat, având în vedere eforturile depuse pentru a ajunge la o „mai bună reglementare” și la 

o „reglementare adecvată și funcțională pentru IMM-uri”. 

 

Amendamentul  143 

Jan Huitema 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II. 
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anexa II. 

Or. en 

 

Amendamentul  144 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II. 

Or. de 

Justificare 

Este inacceptabil ca Comisia să dorească să impună o dublă reglementare în cazul 

metanului, sub forma unui plafon național, în paralel cu politica în domeniul climatic. 

Metanul trebuie eliminat din Directiva privind plafoanele naționale pentru a evita dubla 

reglementare și relocarea producției. 

 

Amendamentul  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

1. Statele membre limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 
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(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5) în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II. 

Or. pl 

 

Amendamentul  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5) în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II. 

Or. lt 

Amendamentul  147 

Nils Torvalds 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3) și particule în suspensie 

(PM2,5), în conformitate cu angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor care se 
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reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

aplică începând cu 2020 și 2030, astfel 

cum se prevede în anexa II. 

Or. en 

Justificare 

Reducerea emisiilor de metan este deja pusă în aplicare prin angajamente climatice 

internaționale, conform celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de 

la Kyoto până în 2020, iar noua convenție urmează să fie negociată la Paris în cursul acestui 

an. Metanul este inclus și în EU ETS și, deși obligațiile directe se referă la dioxidul de 

carbon și la protoxidul de azot, este posibilă impunerea de noi obligații. Angajamentele 

privind reducerea emisiilor de metan din prezenta directivă ar constitui o dublă reglementare 

inutilă. 

 

Amendamentul  148 

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

Balas, Pavel Poc 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3), particule în suspensie 

(PM2,5), metan (CH4) și mercur (Hg), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se 

prevede în anexa II. 

Or. en 

Justificare 

Mercurul este un metal foarte toxic, în special când se transformă în metilmercur (MeHg). 

Expunerea la MeHg poate afecta grav sistemul nervos și dăuna sistemului imunitar și 

reproductiv. 
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Amendamentul  149 

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

Dario Tamburrano 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3), particule în suspensie 

(PM2,5), metan (CH4) și mercur (Hg), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se 

prevede în anexa II. 

Or. en 

Justificare 

Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din Uniune în 

conformitate cu Strategia comunitară privind mercurul din 2005 și Convenția de la 

Minamata privind mercurul, la care statele membre și Uniunea sunt părți. 

 

Amendamentul  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3), particule în suspensie 

(PM2,5), metan (CH4) și mercur (Hg), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se 



 

PE554.952v01-00 76/98 AM\1058775RO.doc 

RO 

anexa II. prevede în anexa II. 

Or. en 

Justificare 

În calitate de semnatare ale Convenției de la Minamata, UE și statele membre ar trebui să se 

asigure că Directiva privind plafoanele naționale de emisii contribuie la reducerea emisiilor 

de mercur, care au efecte negative grave asupra sănătății umane. În plus, obiectivele pentru 

2025 ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere juridic pentru a spori, cât de curând 

posibil, efectele benefice asupra sănătății și mediului ale unei reduceri a poluanților.  

 

Amendamentul  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

1. Statele membre își limitează cel puțin 

emisiile antropice anuale de dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), compuși 

organici volatili nemetanici (COVnm), 

amoniac (NH3), particule în suspensie 

(PM2,5), metan (CH4) și mercur (Hg), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se 

prevede în anexa II. 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), 

(Nu privește numai versiunea în limba 

română) 
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compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

Or. it 

 

Amendamentul  153 

Andrzej Grzyb 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Angajamentele de reducere a emisiilor 

pentru orice an începând cu 2030 au 

caracter orientativ. 

Or. en 

Justificare 

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 

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. 

 

Amendamentul  154 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre iau toate măsurile 

necesare pentru a-și limita emisiile 

antropice de CH4 în 2020. Nivelurile 

acestor emisii se stabilesc prin intermediul 

unei traiectorii de reducere liniare între 

nivelurile de emisii pentru 2005 și 

nivelurile de emisii definite de 

angajamentele de reducere a emisiilor 

pentru 2025. 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Emisiile naționale de SO2, NOx, COV 

și NH3 începând din 2020 nu depășesc 

plafoanele naționale de emisii prevăzute 

de Directiva 2001/81/CE pentru 2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia prezintă, până la 31 

decembrie 2016, o nouă propunere de 

repartizare a sarcinilor în cadrul Uniunii, 

care include o revizuire a angajamentelor 

de reducere a NH3 pentru 2030, pentru a 

reduce emisiile de amoniac din Uniune cu 
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18% până în 2030. Mecanismul de 

aplicare a acestei repartizări a sarcinilor 

trebuie să îndeplinească criteriile de 

rentabilitate, proporționalitate și de 

echilibru între statele membre. Prin 

această propunere, Comisia se asigură că 

a) sunt aplicate condiții de concurență 

echitabile pe piața Uniunii și b) se ajunge 

la o mai bună armonizare a nivelurilor de 

reducere în cadrul Uniunii.  

Or. de 

Justificare 

În stabilirea obiectivelor de reducere pentru amoniac, trebuie să se țină seama de măsurile 

adoptate deja de statele membre. 

 

Amendamentul  157 

Peter Jahr 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pentru a reduce emisiile de NH3 în 

Uniunea Europeană cu 20% până în 

2030, Comisia prezintă, până la 31 

decembrie 2016, o propunere de 

repartizare a sarcinilor între statele 

membre, care include o revizuire a 

angajamentelor de reducere a NH3 pentru 

2030 și respectă criteriile de rentabilitate, 

de proporționalitate și de echilibru. 

Or. de 

Justificare 

Diferențele notabile între obiectivele de reducere a NH3 ale diferitelor state membre nu se 

justifică. Trebuie să existe un mecanism echitabil de repartizare a sarcinilor în cadrul 

Uniunii Europene, iar contribuțiile semnificative ale unor state membre trebuie luate în 

considerare. 
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Amendamentul  158 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

  

 1a. Comisia prezintă, până la 31 

decembrie 2016, o nouă propunere ce 

conține angajamente de reducere revizuite 

cu privire la NH3 pentru 2030. Prin 

propunerea sa, Comisia garantează că: 

 a) aceleași condiții de piață se aplică în 

întreaga Uniune, 

 b) se realizează o mai bună armonizare a 

nivelurilor de reducere în cadrul Uniunii. 

Or. de 

Justificare 

Măsurile adoptate anterior de statele membre pentru a reduce emisiile de NH3 ar trebui luate 

în considerare. În acest scop, trebuie creat un mecanism de repartizare a sarcinilor în cadrul 

Uniunii, iar obiectivele de reducere ale statelor membre trebuie adaptate în consecință. 

 

Amendamentul  159 

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

Dario Tamburrano 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

eliminat 
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baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

 

Or. en 

(Legat de creditele naționale de reducere a emisiilor pentru 2025.) 

Justificare 

Angajamentele naționale de reducere a emisiilor pentru 2025 ar trebui să fie obligatorii din 

punct de vedere juridic și stabilite pe baza scenariului nivelului maxim al reducerilor care 

poate fi atins din punct de vedere tehnic din propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  160 

Andrzej Grzyb 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

eliminat 
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În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

 

Or. en 

Justificare 

Prezența acestui paragraf nu este coerentă cu anexa II. Nivelurile de reducere a emisiilor 

pentru toți anii din perioada 2020-2029 sunt prevăzute în anexa II și provin de la articolul 4 

alineatul (1); prin urmare, nu se justifică stabilirea unei traiectorii lineare obligatorii de 

reducere pentru 2025. 

 

Amendamentul  161 

Ulrike Müller 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

eliminat 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

 

Or. de 
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(numerotarea alineatelor în versiunile germană și română ale propunerii Comisiei este 

diferită; în prezentul document, numerotarea corespunde versiunii în limba română) 

Justificare 

Prin Directiva privind plafoanele naționale de emisii, Uniunea Europeană a pus în aplicare 

angajamentele din Protocolul de la Göteborg. Protocolul de la Göteborg este în vigoare 

până în 2020. Stabilirea unor obiective intermediare până în 2025 este, prin urmare, inutilă.  

 

Amendamentul  162 

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

Dorfmann 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

eliminat 

Or. de 

(numerotarea alineatelor în versiunile germană și engleză ale propunerii Comisiei este 

diferită; în prezentul document, numerotarea corespunde versiunii în limba română) 

 

Justificare 

Obiectivele de reducere a emisiilor sunt valabile pentru 2020 și 2030. Statele membre ar 

trebui să poată să își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030 în modul 

cel mai rentabil. Nu sunt necesare, în acest context, obiective intermediare de reducere a 

emisiilor pentru 2025. 
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Amendamentul  163 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

eliminat 
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emisiilor pentru 2030. 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

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

Balas 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Angajamentele de reducere a emisiilor pentru 2025 ar trebui să fie obligatorii. 

 

Amendamentul  166 

Nils Torvalds 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

eliminat 



 

PE554.952v01-00 86/98 AM\1058775RO.doc 

RO 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

eliminat 
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angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. en 

Justificare 

Obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2025 ar trebui să fie obligatorii din punct de 

vedere juridic. 

 

Amendamentul  168 

Elisabetta Gardini 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), 

statele membre iau toate măsurile 

necesare care nu presupun costuri 

disproporționate pentru a limita emisiile 

lor antropice pentru anul 2025 de SO2, 

NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. 

Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe 

baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 
angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

La sfârșitul perioadei 2020-2029, Comisia 

va realiza un studiu de fezabilitate 

tehnico-economică privind angajamentele 

naționale de reducere a emisiilor aplicabile 

începând din 2030, în conformitate cu 

anexa II, și va revizui, dacă este cazul, 

cuantificarea lor, ținând seama de 

modificarea scenariilor și de îndeplinirea 

angajamentelor naționale de reducere a 

emisiilor în perioada 2020 - 2029. 

Or. en 

Justificare 

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

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 
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Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 

 

Amendamentul  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 

prin intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3 și 

PM2,5. Nivelurile acestor emisii se stabilesc 

pe baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale orientative de 

reducere a emisiilor pentru 2030. 

Or. en 

Justificare 

Includerea angajamentelor de reducere a emisiilor de metan în Directiva privind plafoanele 

naționale de emisii limitează flexibilitatea prevăzută în Decizia privind partajarea eforturilor 

(Decizia 406/2009/CE) în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 

conduce la o reglementare excesivă, având în vedere că metanul este un gaz cu efect de seră 

ale cărui emisii fac deja obiectul Deciziei 406/2009/CE în cadrul politicii europene în 

domeniul climei și al energiei. De asemenea, măsurile luate în vederea reducerii în 

continuare a emisiilor de metan ar afecta bunăstarea animalelor. 

 

Amendamentul  170 

Jan Huitema 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 

prin intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3 și 

PM2,5. Nivelurile acestor emisii se stabilesc 

pe baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. en 

 

Amendamentul  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 

prin intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3 și 

PM2,5. Nivelurile acestor emisii se stabilesc 

pe baza combustibililor vânduți sau a 

combustibililor utilizați, prin intermediul 

unei traiectorii de reducere liniare între 

nivelurile de emisii pentru 2020 și 

nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. en 

Justificare 

Pentru unele state membre ale Uniunii, combustibilii vânduți nu reprezintă o indicație fiabilă 
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a nivelurilor de emisii. În cazul portului din Rotterdam, Olanda, combustibilii vânduți nu 

oferă o indicație realistă a nivelurilor de emisii. Ar trebui, în schimb, să existe posibilitatea 

de a determina nivelurile de emisii pe baza combustibililor utilizați. În cadrul Consiliului, 

această posibilitate este oferită Austriei, Belgiei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, Țărilor 

de Jos și Regatului Unit. 

 

Amendamentul  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 

prin intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3 și 

PM2,5. Nivelurile acestor emisii se stabilesc 

pe baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. pl 

Amendamentul  173 

Peter van Dalen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 

prin intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți 

sau a combustibililor utilizați, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 
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2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. en 

Justificare 

Pentru unele state membre, „combustibilii vânduți” nu reprezintă un indicator reprezentativ 

al nivelului de emisii, de exemplu din cauza porturilor de aprovizionare cu combustibili. Ar 

trebui oferită, în schimb, posibilitatea de a stabili nivelurile de emisii pe baza combustibililor 

utilizați, deoarece acesta este un indicator mai realist al nivelurilor de emisii. 

 

Amendamentul  174 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 

prin intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru statele membre și operatorii 

economici pentru a limita emisiile lor 

antropice pentru anul 2025 de SO2, NOx, 

COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. Nivelurile 

acestor emisii se stabilesc pe baza 

combustibililor vânduți, prin intermediul 

unei traiectorii de reducere liniare între 

nivelurile de emisii pentru 2020 și 

nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. fr 

 

Amendamentul  175 

Elisabetta Gardini 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În situația în care emisiile pentru 2025 

nu pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

eliminat 

Or. de 

(numerotarea alineatelor în versiunile germană și engleză ale propunerii Comisiei este 

diferită; în prezentul document, numerotarea corespunde versiunii în limba română) 

 

Justificare 

Obiectivele de reducere a emisiilor sunt valabile pentru 2020 și 2030. Statele membre ar 

trebui să poată să își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030 în modul 

cel mai rentabil. Nu sunt necesare, în acest context, obiective intermediare de reducere a 

emisiilor pentru 2025. 
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Amendamentul  177 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Nils Torvalds 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

eliminat 
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traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

Or. en 

 

Amendamentul  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu 

traiectoria stabilită, statele membre 

explică motivele în rapoartele pe care le 

transmit Comisiei în conformitate cu 

articolul 9. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2025 ar trebui să fie obligatorii din punct de 

vedere juridic. 

 

Amendamentul  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu traiectoria 

stabilită, statele membre explică motivele 

în rapoartele pe care le transmit Comisiei 

în conformitate cu articolul 9. 

În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu traiectoria 

stabilită, statele membre explică motivele 

în rapoartele pe care le transmit Comisiei 

în conformitate cu articolul 9. 

 În situația în care aceste motive constau, 
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conform statelor membre implicate, în 

nerealizarea reducerilor de emisii care 

erau prevăzute sau care ar fi trebuit 

realizate prin punerea în aplicare a 

politicilor UE privind poluarea 

atmosferică în funcție de sursă, Comisia 

prezintă, în termen de un an de la 

înaintarea raportului de către statul 

membru, o propunere de adaptare a 

angajamentelor naționale de reducere a 

emisiilor prevăzute în anexa II. 

Or. en 

Justificare 

S-a propus adăugarea la directivă a „politicilor UE privind poluarea atmosferică în funcție 

de sursă”. Prin urmare, politica privind calitatea aerului ar trebui să ia în considerare și să 

evalueze implementarea politicilor UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă 

pentru a preveni suprapunerea, a consolida sinergia și a înțelege eșecul anumitor state 

membre. Dacă se dovedește a fi necesar, Comisia prezintă, în caz de eșec, angajamente de 

reducere adaptate pentru statele membre în cauză. 

 

Amendamentul  182 

Aldo Patriciello 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În situația în care emisiile pentru 2025 nu 

pot fi limitate în conformitate cu traiectoria 

stabilită, statele membre explică motivele 

în rapoartele pe care le transmit Comisiei 

în conformitate cu articolul 9. 

(Nu privește numai versiunea în limba 

română) 

Or. it 

Amendamentul  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

departamentele franceze de peste mări, din 

Insulele Madeira și din Insulele Azore; 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

departamentele franceze de peste mări, din 

Insulele Madeira, din Insulele Azore și 

regiunile muntoase dezavantajate; 

Or. de 

(numerotarea alineatelor în versiunile germană și engleză ale propunerii Comisiei este 

diferită; în prezentul document, numerotarea corespunde versiunii în limba română) 

 

Amendamentul  184 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

departamentele franceze de peste mări, din 

Insulele Madeira și din Insulele Azore; 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

regiunile și departamentele franceze de 

peste mări, din Insulele Madeira și din 

Insulele Azore; 

Or. fr 

 

Amendamentul  185 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) emisiile provenite de la traficul maritim 

internațional, fără a aduce atingere 

articolului 5 alineatul (1). 

(d) emisiile provenite de la traficul maritim 

internațional. 

Or. en 
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Amendamentul  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) emisiile provenite de la micile 

exploatații și microexploatațiile agricole 

din sectorul creșterii animalelor cu până 

la 50 de unități vită mare; 

(numerotarea alineatelor în versiunile germană și engleză ale propunerii Comisiei este 

diferită; în prezentul document, numerotarea corespunde versiunii în limba română) 

Or. de 

Amendamentul  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera d a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) emisiile de metan enteric generate în 

mod natural în cadrul creșterii 

rumegătoarelor. 

Or. fr 

Amendamentul  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Comisia prezintă, până la 31 

decembrie 2021, o propunere care 

cuprinde angajamente de reducere 

revizuite pentru 2030, pe baza revizuirii 

punerii în aplicare la nivel național a 

angajamentelor de reducere. 
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Or. en 

Justificare 

Există mari incertitudini în ceea ce privește previziunile privind emisiile poluante aferente 

anumitor sectoare și activități. Prin urmare, este posibil ca potențialul de reducere să nu fie 

determinat cu exactitate. De asemenea, valorile orientative pun o presiune prea mare asupra 

sectorului agricol. Propunerea Comisiei stabilește obiective de reducere mai ambițioase 

pentru statele membre cu un PIB mai scăzut decât obiectivele medii ale UE de reducere a 

emisiilor. Acest fapt impune o sarcină disproporționată statelor membre respective. 

 

 


