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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 22
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Waar mogelijk moet gebruik worden 
gemaakt van modellen voor de diffusie van 
verontreinigingen, zodat de puntgegevens 
kunnen worden geïnterpreteerd in termen 
van de geografische verspreiding van de 
concentratie. Dit kan de basis vormen voor 
de berekening van de collectieve 
blootstelling van de bevolking van het 
gebied.

Or. de

Motivering

amend. 2 eerste lezing opnieuw ingediend.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 23
Overweging 17 bis (nieuw)

(17bis) Voor industriële installaties die 
volledig in overeenstemming met een 
vergunning werken zoals opgelegd door 
richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 
van de Raad over geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging, moet 
deze richtlijn geen aanvullende 
maatregelen met zich meebrengen.

Or. en

Motivering

amendment 10 eerste lezing naar de strekking hernomen. 

Striktere voorwaarden dan wat bij gebruik van de beste beschikbare technieken mogelijk is, 
zijn al toegelaten door art. 10 van de richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (IPPC).  Een geldige IPPC-vergunning gaat er dan ook van uit dat de 
vereisten van de richtlijn in de vergunningsprocedure in het oog gehouden zijn.  Installaties 
die met de IPPC-richtlijn in overeenstemming zijn, moeten ook zekerheid voor hun 
investeringsplanning hebben en een eindeloos herhaalde procedure met geregelde 
aanpassingen van de vergunningsvoorwaarden is ondenkbaar.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 24
Artikel 15, lid 1

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen die geen buitensporige kosten 
meebrengen om de blootstelling aan PM2,5 
te verminderen teneinde de in bijlage XIV, 
deel B, vastgestelde nationale streefwaarde 
inzake vermindering van de blootstelling 
binnen de daar genoemde termijn te 
bereiken.

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen die een duidelijke verbetering 
voor de menselijke gezondheid 
vertegenwoordigen en geen buitensporige 
kosten meebrengen om de blootstelling aan 
PM2,5 te verminderen teneinde de in bijlage 
XIV, deel B, vastgestelde nationale 
streefwaarde inzake vermindering van de 
blootstelling binnen de daar genoemde 
termijn te bereiken.

Or. de
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Motivering

Het amendement maakt duidelijk welke richting de maatregelen moeten uitgaan. De Raad 
heeft de paragraaf een nieuwe formulering gegeven die de verduidelijking door het 
amendement verantwoordt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 25
Artikel 16, lid 1

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen die geen buitensporige kosten 
meebrengen om ervoor te zorgen dat de 
concentraties van PM2,5 in de lucht vanaf de 
daar genoemde datum nergens op hun 
grondgebied de in bijlage XIV, deel C, 
vastgestelde streefwaarde overschrijden.

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen die een duidelijke verbetering 
voor de menselijke gezondheid 
vertegenwoordigen en geen buitensporige 
kosten meebrengen om ervoor te zorgen dat 
de concentraties van PM2,5 in de lucht vanaf 
de daar genoemde datum nergens op hun 
grondgebied de in bijlage XIV, deel C, 
vastgestelde streefwaarde overschrijden.

Or. de

Motivering

Het amendement maakt duidelijk welke richting de maatregelen moeten uitgaan.  De Raad 
heeft de paragraaf een nieuwe formulering gegeven die de verduidelijking door het 
amendement verantwoordt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 26
Artikel 20, lid 3

3. De Commissie publiceert uiterlijk ...*, 
richtsnoeren voor het aantonen en in 
mindering brengen van overschrijdingen 
die toe te schrijven zijn aan natuurlijke 
bronnen.

schrappen

*PB: 24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van de richtlijn.

Or. de
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Motivering

Richtsnoeren van de Europese Commissie betekenen te veel burokratie en staan de flexibiliteit 
in de weg die de lidstaten bij de uitvoering van de richtlijn nodig hebben.

Dit is een nieuwe paragraaf die niet in het voorstel van de Europese Commissie voorkomt en 
door de Raad ingevoerd is.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendement 27
Artikel 22, lid 2

2. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie de overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 niet kan worden gerealiseerd wegens 
locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, 
ongunstige klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende inputs, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot ...* vrijgesteld van de 
verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan.

2. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie de overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 of de richtwaarde voor PM2,5 zoals 
aangegeven in bijlage IV, of de 
grenswaarden voor NO2 niet kan worden 
gerealiseerd wegens locatiespecifieke 
dispersiekarakteristieken, ongunstige 
klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende inputs, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot ...* vrijgesteld van de 
verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan. 

* PB: Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

* PB: Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

amendment 81 eerste lezing naar de strekking hernomen 

Ook voor NO2 is het in bepaalde gebieden een probleem om de normen op tijd te bereiken.  
Het zou dan ook redelijk zijn om de mogelijkheid te geven om de grenswaarden voor NO2 na 
het van kracht worden van de richtlijn te bereiken.

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 28
Artikel 22, lid 2

2. Wanneer in een bepaalde zone of 2. Wanneer in een bepaalde zone of 
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agglomeratie de overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 niet kan worden gerealiseerd wegens 
locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, 
ongunstige klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende inputs, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot ...* vrijgesteld van de 
verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan. 

agglomeratie de overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 of de richtwaarde voor PM2,5 zoals 
aangegeven in bijlage IV niet kan worden 
gerealiseerd wegens locatiespecifieke 
dispersiekarakteristieken, ongunstige 
klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende inputs, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot ...* vrijgesteld van de 
verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan. 

* PB: Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

* PB: Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Er is een vermelding van PM2,5 toe te voegen, die de uitgebreide draagwijdte van de richtlijn 
weergeeft.  Amendment 81 eerste lezing naar de strekking hernomen.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 29
Artikel 22, lid 2

2. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie de overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 niet kan worden gerealiseerd wegens 
locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, 
ongunstige klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende inputs, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot ...* vrijgesteld van de 
verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan.

2. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 niet kan worden bereikt wegens 
locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, 
ongunstige klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende bijdragen, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot … */ ** vrijgesteld van 
de verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan.

* PB : Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

* PB : Drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

** Zes jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voor de republiek Polen

Or. en
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Motivering

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 30
Artikel 22, leden 2 en 2 bis (nieuw)

2. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 niet kan worden bereikt wegens 
locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, 
ongunstige klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende bijdragen, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot …* vrijgesteld van de 
verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan.

2. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie overeenstemming met de in 
bijlage XI genoemde grenswaarden voor 
PM10 niet kan worden bereikt wegens 
locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, 
ongunstige klimaatomstandigheden of 
grensoverschrijdende bijdragen, zijn de 
lidstaten uiterlijk tot …* vrijgesteld van de 
verplichting om die grenswaarden toe te 
passen, mits aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan. 

2bis. De lidstaten kunnen de termijnen voor 
de inachtneming van de grenswaarden voor 
PM10 en PM2,5 voor een bepaalde zone of 
agglomeratie met 2 verdere jaren verlengen 
als uit het luchtkwaliteitsplan volgens par. 
1 blijkt dat de grenswaarden niet 
nagekomen kunnen worden, voor zover de 
betreffende lidstaat bewijst dat op 
nationaal, regionaal en lokaal vlak alle 
geëigende maatregelen genomen zijn om de 
bewuste termijnen in acht te nemen, ook de 
omzetting van de richtlijnen en 
verordeningen die in bijlage XV deel B 
genoemd worden binnen de gestelde 
termijnen.

*PB: Drie jaar na de datum van *PB: Vier jaar na de datum van 
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inwerkingtreding van deze richtlijn. inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Amendment 81 eerste lezing naar de strekking hernomen

Bepaalde gebieden kunnen ondanks alle inspanningen de grenswaarden voor fijn stof niet 
binnen de vastgestelde perioden nakomen en hebben een langere termijn nodig voordat de 
maatregelen voor het zuiver houden van de lucht die op Europees, nationaal en lokaal vlak 
genomen worden, effekt vertonen en de grenswaarden nagekomen kunnen worden.  Maar de 
termijnverlenging mag alleen toegestaan worden als vooraf alle nodige maatregelen op 
nationaal en regionaal vlak getroffen zijn.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendement 31
Artikel 22, lid 2 bis (nieuw)

2bis. De lidstaten kunnen de termijnen voor 
de inachtneming van de grenswaarden voor 
PM10, de richtwaarde voor PM2,5 en de 
grenswaarden voor NO2 voor een bepaalde 
zone of agglomeratie met een bijkomende 
periode van 2 jaar verlengen als uit het 
plan of programma volgens par. 1 blijkt dat 
de grenswaarden niet nagekomen kunnen 
worden, en als de betreffende lidstaat 
bewijst dat op nationaal, regionaal en 
lokaal vlak alle geëigende maatregelen 
genomen zijn om de bewuste termijnen in 
acht te nemen, ook de uitvoering van de 
richtlijnen die in bijlage XV deel B 
genoemd worden binnen de gestelde 
termijnen. 

Or. en

Motivering

amendment 81 eerste lezing naar de strekking hernomen 

Ook voor NO2 is het in bepaalde gebieden een probleem om de normen op tijd te bereiken.  
Het zou dan ook redelijk zijn om de mogelijkheid te geven om de grenswaarden voor NO2 na 
het van kracht worden van de richtlijn te bereiken.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 32
Artikel 22, lid 4, alinea 1

4. Wanneer lid 1 of lid 2 volgens een lidstaat 
van toepassing is, stelt hij de Commissie 
daarvan in kennis en deelt hij het in lid 1 
bedoelde luchtkwaliteitsplan mede, met 
inbegrip van alle relevante gegevens die de 
Commissie nodig heeft om te beoordelen of 
aan de desbetreffende voorwaarden is 
voldaan. Bij haar beoordeling houdt de 
Commissie rekening met de geraamde 
effecten van door de lidstaten genomen 
maatregelen en met de geraamde effecten 
van communautaire maatregelen. 

4. Wanneer lid 1 of lid 2 volgens een lidstaat 
van toepassing is, stelt hij de Commissie 
daarvan in kennis en deelt hij het in lid 1 
bedoelde luchtkwaliteitsplan mede, met 
inbegrip van alle relevante gegevens die de 
Commissie nodig heeft om te beoordelen of 
aan de desbetreffende voorwaarden is 
voldaan. Bij haar beoordeling houdt de 
Commissie rekening met de geraamde 
effecten van door de lidstaten genomen 
maatregelen en met de geraamde effecten 
van de communautaire maatregelen aan de 
bron die ze zelf volgens bijlage XVIa neemt. 
Daarbij moet ze ook in de rekening 
betrekken welke uitwerkingen de 
maatregelen van de Gemeenschap volgens 
bijlage XVIa op de luchtkwaliteit in de 
betreffende lidstaat al hebben of pas in de 
toekomst zullen hebben.

Or. de

Motivering

amendment 81 eerste lezing naar de strekking hernomen 

Het zwaartepunt van de maatregelen tot verbetering van de luchtkwaliteit moet op de emissie 
liggen.  Er zijn daarom ook maatregelen van de Gemeenschap nodig die de uitstoot van 
schadelijke stoffen bestrijden op de plaats waar hij ontstaat.  Als die maatregelen van de 
Gemeenschap niet op tijd of met vertraging van kracht worden, dan kunnen ze niet tot 
verbetering van de luchtkwaliteit bijdragen.  Bij een beslissing over een uitzondering op de 
nakoming van de grenswaarden is dat in aanmerking te nemen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendement 33
Artikel 23, lid 1, alinea 2

In geval van overschrijding van 
grenswaarden waarvoor het uiterste tijdstip 

In geval van overschrijding van 
grenswaarden waarvoor het uiterste tijdstip 
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voor naleving reeds is verstreken, worden in 
het luchtkwaliteitsplan passende 
maatregelen genoemd, zodat de periode van 
overschrijding zo kort mogelijk kan worden 
gehouden.

voor naleving reeds is verstreken, worden in 
het luchtkwaliteitsplan passende 
maatregelen genoemd, en eventueel 
bovendien ook doelgerichte maatregelen 
om de gezondheid van kinderen te 
beschermen, zodat de periode van 
overschrijding zo kort mogelijk kan worden 
gehouden.

Or. en

Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  Er is nieuw 
studiewerk verricht in Nederland, Frankrijk en Californië (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  De belangrijkste nieuwe bevindingen zijn de 
verminderde longfunctie bij kinderen en toename van astma, ademhalingsgeruis, en oor-, 
neus- en keelontstekingen als gevolg van de luchtvervuiling. 

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 34
Artikel 23, lid 1, alinea 2

In geval van overschrijding van 
grenswaarden waarvoor het uiterste tijdstip 
voor naleving reeds is verstreken, worden in 
het luchtkwaliteitsplan passende 
maatregelen genoemd, zodat de periode van 
overschrijding zo kort mogelijk kan worden 
gehouden.

In geval van overschrijding van 
grenswaarden waarvoor het uiterste tijdstip 
voor naleving reeds is verstreken, worden in 
het luchtkwaliteitsplan passende 
maatregelen genoemd, zo nodig ook 
doelgerichte maatregelen om de gezondheid 
van kinderen te beschermen, zodat de 
periode van overschrijding zo kort mogelijk 
kan worden gehouden.

Or. en

Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  De belangrijkste 
nieuwe bevindingen zijn de verminderde longfunctie bij kinderen en toename van astma, 
ademhalingsgeruis, en oor-, neus- en keelontstekingen als gevolg van de luchtvervuiling. 
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 35
Artikel 23, lid 1, alinea 4 bis (nieuw)

 De plannen en programma's worden met de 
opgesteld met de aanwijzing dat voor 
industriële installaties die in het bezit van 
een vergunning zijn volgens richtlijn 
96/61/EG van 24 september 1996 van de 
Raad over geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging, deze 
richtlijn geen aanvullende maatregelen met 
zich meebrengt.

Or. de

Motivering

amendment 33 eerste lezing naar de strekking hernomen. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 36
Artikel 24, lid 1

1. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie het risico bestaat dat het niveau 
van verontreinigende stoffen in de lucht een 
of meer van de in de bijlage XII genoemde 
alarmdrempels zal overschrijden, stellen de 
lidstaten actieplannen op, die maatregelen 

1. Wanneer in een bepaalde zone of 
agglomeratie het risico bestaat dat het niveau 
van verontreinigende stoffen in de lucht een 
of meer van de in de bijlage XII genoemde 
alarmdrempels zal overschrijden, stellen de 
lidstaten, als het geboden en doelmatig lijkt,
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behelzen die op korte termijn moeten 
worden genomen om dat risico te 
verminderen en de duur van een dergelijke 
overschrijding te beperken. Wanneer dit 
risico geldt voor een of meer van de in 
bijlagen VII, XI en XIV genoemde 
grenswaarden of streefwaarden, kunnen de 
lidstaten in voorkomend geval dergelijke 
kortetermijnactieplannen opstellen.

actieplannen op, die maatregelen behelzen 
die op korte termijn moeten worden 
genomen om dat risico te verminderen en de 
duur van een dergelijke overschrijding te 
beperken. Wanneer dit risico geldt voor een 
of meer van de in bijlagen VII, XI en XIV 
genoemde grenswaarden of streefwaarden, 
kunnen de lidstaten in voorkomend geval, 
als het geboden en doelmatig lijkt, 
dergelijke kortetermijnactieplannen 
opstellen.

Wanneer evenwel een risico bestaat dat de 
in bijlage XII, deel B, genoemde 
alarmdrempel voor ozon zal worden 
overschreden, stellen de lidstaten dergelijke 
kortetermijnactieplannen alleen op indien zij 
van oordeel zijn dat er, rekening gehouden 
met de nationale geografische, 
meteorologische en economische 
omstandigheden, substantiële mogelijkheden 
bestaan om het risico, de duur of de ernst 
van een dergelijke overschrijding te 
verminderen. Wanneer zij een dergelijk 
kortetermijnactieplan opstellen, houden de 
lidstaten rekening met 
Beschikking 2004/279/EG.

De lidstaten stellen dergelijke 
kortetermijnactieplannen alleen op indien zij 
van oordeel zijn dat er, rekening gehouden 
met de nationale geografische, 
meteorologische en economische 
omstandigheden, substantiële mogelijkheden 
bestaan om het risico, de duur of de ernst 
van een dergelijke overschrijding te 
verminderen. Wanneer zij een dergelijk 
kortetermijnactieplan opstellen, houden de 
lidstaten rekening met 
Beschikking 2004/279/EG.

Or. de

Motivering

amendment 35 eerste lezing naar de strekking hernomen. 

Maatregelen die op korte termijn genomen worden, maken het alleen onder bepaalde 
omstandigheden mogelijk om de belasting met schadelijke stoffen in een gebied zodanig te 
verminderen dat de grenswaarden bereikt worden. Plannen voor maatregelen op korte 
termijn tegen alle schadelijke stoffen moeten dan ook alleen maar op de voorwaarde 
opgesteld worden, dat de maatregelen die ze bevatten de luchtkwaliteit doeltreffend kunnen 
helpen verbeteren.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 37
Artikel 24, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde 2. De in lid 1 bedoelde 
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kortetermijnactieplannen kunnen, naar 
gelang van het geval, voorzien in 
maatregelen om bepaalde activiteiten die 
bijdragen tot het risico op overschrijding van 
de respectieve grenswaarden, 
concentratiebovengrenzen, streefwaarden of 
alarmdrempels, met inbegrip van het verkeer 
van motorvoertuigen, te beheersen en indien 
nodig op te schorten. Deze actieplannen 
kunnen ook doeltreffende maatregelen ten 
aanzien van het gebruik van industriële 
installaties of producten behelzen.

kortetermijnactieplannen kunnen, naar 
gelang van het geval, voorzien in 
maatregelen om bepaalde activiteiten die 
bijdragen tot het risico op overschrijding van 
de respectieve grenswaarden, 
concentratiebovengrenzen, streefwaarden of 
alarmdrempels, met inbegrip van het verkeer 
van motorvoertuigen, te beheersen en indien 
nodig op te schorten. Deze actieplannen 
kunnen ook doeltreffende maatregelen ten 
aanzien van het gebruik van industriële 
installaties of producten behelzen. De 
actieplannen kunnen ook doelgerichte 
maatregelen bevatten om kwetsbare 
groepen van de bevolking te beschermen, 
o.a. kinderen.

Or. en

Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  De belangrijkste 
nieuwe bevindingen zijn de verminderde longfunctie bij kinderen en toename van astma, 
ademhalingsgeruis, en oor-, neus- en keelontstekingen als gevolg van de luchtvervuiling. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendement 38
Artikel 24, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde 
kortetermijnactieplannen kunnen, naar 
gelang van het geval, voorzien in 
maatregelen om bepaalde activiteiten die 
bijdragen tot het risico op overschrijding van 
de respectieve grenswaarden, 
concentratiebovengrenzen, streefwaarden of 
alarmdrempels, met inbegrip van het verkeer 
van motorvoertuigen, te beheersen en indien 
nodig op te schorten. Deze actieplannen 
kunnen ook doeltreffende maatregelen ten 
aanzien van het gebruik van industriële 
installaties of producten behelzen.

2. De in lid 1 bedoelde 
kortetermijnactieplannen kunnen, naar 
gelang van het geval, voorzien in 
maatregelen om bepaalde activiteiten die 
bijdragen tot het risico op overschrijding van 
de respectieve grenswaarden, 
concentratiebovengrenzen, streefwaarden of 
alarmdrempels, met inbegrip van het verkeer 
van motorvoertuigen, te beheersen en indien 
nodig op te schorten. Deze actieplannen 
kunnen ook doeltreffende maatregelen ten 
aanzien van het gebruik van industriële 
installaties of producten behelzen. De 
actieplannen kunnen ook doelgerichte 
maatregelen bevatten om kwetsbare 
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groepen van de bevolking te beschermen, 
o.a. kinderen.

Or. en

Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  Er is nieuw 
studiewerk verricht in Nederland, Frankrijk en Californië (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  De belangrijkste nieuwe bevindingen zijn de 
verminderde longfunctie bij kinderen en toename van astma, ademhalingsgeruis, en oor-, 
neus- en keelontstekingen als gevolg van de luchtvervuiling. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendement 39
Artikel 24, lid 4

4. De Commissie publiceert, voor het eerst 
uiterlijk …*, en daarna regelmatig 
voorbeelden van beste praktijken voor de 
opstelling van kortetermijnactieplannen.

4. De Commissie publiceert, voor het eerst 
uiterlijk …*, en daarna regelmatig 
voorbeelden van beste praktijken voor de 
opstelling van kortetermijnactieplannen. 
Meer in het bijzonder publiceert ze in haar 
actieplannen voorbeelden van optimale 
werkwijzen voor de bescherming van 
kwetsbare groepen in de bevolking, o.a. 
kinderen.

* PB: Twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

* PB: Twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn. 

Or. en

Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  Er is nieuw 
studiewerk verricht in Nederland, Frankrijk en Californië (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  Voorbeelden van beste werkwijzen om kinderen te 
beschermen moeten gekenmerkt worden door geringere blootstelling op plaatsen waar 
kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen, bvb scholen, kinderdagverblijven en 
kinderbewaarplaatsen, kinderziekenhuizen.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendement 40
Artikel 26, lid 2, alinea 2

De verslagen kunnen in voorkomend geval 
nadere gegevens en herbeoordelingen met 
betrekking tot de bosbescherming omvatten, 
evenals gegevens over andere 
verontreinigende stoffen waarvoor in deze 
richtlijn bepalingen inzake bewaking zijn 
opgenomen, zoals onder andere diverse, 
niet-gereguleerde ozonprecursoren die in 
bijlage X, deel B, zijn genoemd.

De verslagen kunnen in voorkomend geval 
nadere gegevens en herbeoordelingen met 
betrekking tot de bosbescherming omvatten, 
en beoordelingen van maatregelen om de 
blootstelling van kinderen aan vervuilende 
stoffen in de lucht te verminderen, evenals 
gegevens over andere verontreinigende 
stoffen waarvoor in deze richtlijn bepalingen 
inzake bewaking zijn opgenomen, zoals 
onder andere diverse, niet-gereguleerde 
ozonprecursoren die in bijlage X, deel B, 
zijn genoemd.

Or. en

Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  Er is nieuw 
studiewerk verricht in Nederland, Frankrijk en Californië (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 41
Artikel 26, lid 2, alinea 2

De verslagen kunnen in voorkomend geval 
nadere gegevens en herbeoordelingen met 
betrekking tot de bosbescherming omvatten, 
evenals gegevens over andere 
verontreinigende stoffen waarvoor in deze 
richtlijn bepalingen inzake bewaking zijn 
opgenomen, zoals onder andere diverse, 
niet-gereguleerde ozonprecursoren die in 
bijlage X, deel B, zijn genoemd.

De verslagen kunnen in voorkomend geval 
nadere gegevens en herbeoordelingen met 
betrekking tot de bosbescherming omvatten, 
en over maatregelen om de blootstelling 
van kinderen aan vervuilende stoffen in de 
lucht te verminderen, evenals gegevens over 
andere verontreinigende stoffen waarvoor in 
deze richtlijn bepalingen inzake bewaking 
zijn opgenomen, zoals onder andere diverse, 
niet-gereguleerde ozonprecursoren die in 
bijlage X, deel B, zijn genoemd.

Or. en
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Motivering

Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  De belangrijkste 
nieuwe bevindingen zijn de verminderde longfunctie bij kinderen en toename van astma, 
ademhalingsgeruis, en oor-, neus- en keelontstekingen als gevolg van de luchtvervuiling. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 42
Bijlage V, Deel A, punt 1, voetnoot 1 

(1) Voor stikstofdioxide, zwevende deeltjes, 
koolmonoxide en benzeen: minimaal één 
meetstation voor stedelijke-
achtergrondniveaus en één verkeersgericht 
station opnemen, op voorwaarde dat dit het 
aantal bemonsteringspunten niet doet 
stijgen. Voor deze verontreinigende stoffen 
mogen het totale aantal stedelijke-
achtergrondstations en het totale aantal 
verkeersgerichte stations in een lidstaat, die 
overeenkomstig punt A, onder a), zijn 
vastgesteld, met niet meer dan een factor 2 
verschillen. Bemonsteringspunten waar de 
grenswaarde voor PM10 tijdens de laatste 
drie jaar wordt overschreden, moeten 
worden gehandhaafd.

(1) Voor stikstofdioxide, zwevende deeltjes, 
koolmonoxide en benzeen: minimaal één 
meetstation voor stedelijke-
achtergrondniveaus en één verkeersgericht 
station opnemen, op voorwaarde dat dit het 
aantal bemonsteringspunten niet doet 
stijgen. Voor deze verontreinigende stoffen 
mogen het totale aantal stedelijke-
achtergrondstations en het totale aantal 
verkeersgerichte stations in een lidstaat met 
niet meer dan een factor 2 verschillen.

Or. de

Motivering

Het amendement herneemt de formulering van het voorstel van de Europese commissie.

De lidstaten moeten een uitgebreid net van meetpunten onderhouden, dat o.a. ook een 
voldoende aantal meetstations voor het verkeer omvat.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendement 43
Bijlage XI, deel B, tabel, deel "PM10"
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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn 
voor 

naleving van 
de 

grenswaarde
PM10

1 dag

50 µg/m3; mag niet 
vaker dan 35 keer per 
kalenderjaar worden 

overschreden

50 %

Kalenderjaar 40 µg/m3 20 %

Amendement van het Parlement

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn 
voor 

naleving van 
de 

grenswaarde
PM10

1 dag

50 µg/m3; mag niet 
vaker dan 35 keer per 
kalenderjaar worden 

overschreden*

50 %

Kalenderjaar 40 µg/m3 20 %
tot 31 

december 
2009

Kalenderjaar
30 µg/m3 20% 1 januari 

2010

* Tenzij het niet bereikt kan worden door locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, 
ongunstig geografische of weersomstandigheden. De lidstaten stellen het exact aantal 
dagen vast dat de grenswaarde overschreden mag worden, tot een maximum van 55 dagen, 
en delen de tekst van de overeenkomstige bepaling onverwijld aan de Commissie mee.

Or. en

Motivering

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
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significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Anders Wijkman

Amendement 44
Bijlage XI, deel B, tabel, deel "PM10"

PM10 kalenderjaar PM10 kalenderjaar

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Motivering

amendment 82 eerste lezing opnieuw ingediend.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 45
Bijlage XI, deel B, tabel, deel "PM10"

PM10 1 dag PM10 1 dag

50 µg/m3; mag niet vaker dan 35 keer per 
kalenderjaar worden overschreden

50 µg/m3; mag niet vaker dan 35 keer per 
kalenderjaar worden overschreden(*)

(*) Tenzij dit niet kan worden bereikt 
wegens locatiespecifieke 
dispersiekarakteristieken, ongunstige 
meteorologische of geografische 
omstandigheden of aanzienlijke 
grensoverschrijdende bijdragen. De 
lidstaten stellen het exacte aantal dagen 
vast waarop de grenswaarde mag worden 
overschreden, tot een maximum van 55 
dagen, en delen de tekst van die bepaling 
onverwijld aan de Commissie mede.

Or. en
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Motivering

amendment 82 eerste lezing opnieuw ingediend.

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 46
Bijlage XIV, deel B, tabel 

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

GBI in 2010 Streefwaarde inzake vermindering van 
de blootstelling ten opzichte van 2010

Jaar waarin de 
nationale streefwaarde 
inzake vermindering 
van de blootstelling 
zou dienen te zijn 

bereikt
Meer dan 13 
µg/m3

20 procent

7 - 13 µg/m3 (GBI x 1.5) procent

2020

Amendement van het Parlement

GBI in 2010 Streefwaarde inzake vermindering van 
de blootstelling ten opzichte van 2010

Jaar waarin de 
nationale streefwaarde 
inzake vermindering 
van de blootstelling
dient te zijn bereikt

Meer dan 13 
µg/m3

25 procent

7 - 13 µg/m3 (GBI x 1.9) procent

2020

Or. en

Motivering

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
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målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 47
Bijlage XIV, deel B, tabel 

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

GBI in 2010 Streefwaarde inzake vermindering van de 
blootstelling ten opzichte van 2010

Jaar waarin de 
nationale streefwaarde 
inzake vermindering 
van de blootstelling zou 
dienen te zijn bereikt

Meer dan 13 
µg/m3

20 percent

7 - 13 µg/m3 (GBI x 1,5) procent

2020

Amendement van het Parlement

AEI in 2010 Exposure Reduction Target relative to 2010 Jaar waarin de 
nationale streefwaarde 
inzake vermindering 
van de blootstelling 
dient te zijn bereikt

Above 
13 µg/m3

20 percent

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) percent

2020

Or. en

Motivering

Het besluit van maart ll. van de Europese Raad, om voor de Europese unie een streefdoel van 
20 à 30 % vermindering van broeikasgassen tegen 2020 vast te leggen is een belangrijk 
nieuw gegeven dat de kosten-baten-verhouding daadwerkelijk verandert in de richting van 
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veeleisender grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de burger.  De 
doelstelling voor geringere blootstelling is een essentiële aanvulling van de grenswaarden, en 
daarom ook een belangrijk element in de strategie om de invloed van vervuiling door 
zwevende deeltjes op de gezondheid te verminderen.  Maar om zeker te zijn dat de nodige 
maatregelen voor de vereiste verminderde blootstelling daadwerkelijk getroffen worden, moet 
de doelstelling dwingende kracht van wet krijgen.

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 48
Bijlage XIV, deel C

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan

Kalenderjaar 25 µg/m3 1 januari 2010

Amendement van het Parlement

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan

Kalenderjaar 10 µg/m3 1 januari 2010

Or. en

(art. 62(2(d))

Motivering

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.
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Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 49
Bijlage XIV, deel C

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan

Kalenderjaar 25 µg/m3 1 januari 2010

Amendement van het Parlement

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan

Kalenderjaar 12 µg/m3 1 januari 2010

Or. en

Motivering

Het besluit van maart ll. van de Europese Raad, om voor de Europese unie een streefdoel van 
20 à 30 % vermindering van broeikasgassen tegen 2020 vast te leggen is een belangrijk 
nieuw gegeven dat de kosten-baten-verhouding daadwerkelijk verandert in de richting van 
veeleisender grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de burger.  Recente 
analyses van het Europees milieu-agentschap wijzen erop dat uitgebreider klimaatbeleid 
betekenisvolle verbeteringen in de luchtkwaliteit van de steden zal brengen, ook op kritieke 
plaatsen.  De kosten voor de uitvoering van de huidige wetgeving tegen de luchtvervuiling 
worden in een scenario van 40 % vermindering van broeikasgassen tegen 2030, op zowat 12 
miljard euro per jaar geschat. 

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 50
Bijlage XIV, deel C

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan
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Kalenderjaar 25 µg/m3 1 januari 2010

Amendement van het Parlement

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan

Kalenderjaar 12 µg/m3 1 januari 2010

Or. en

Motivering

Er is een lagere streefwaarde nodig om de menselijke gezondheid doeltreffend te beschermen, 
aangezien vervuiling met zwevende deeltjes verantwoordelijk is voor ademhalings- en 
hartziekten, trombose en beroerte bij miljoenen mensen in de Europese unie, en naar
schatting 350 000 gevallen van vroegtijdig overlijden per jaar.  Een recent rapport van de 
Wereldgezondheidsorganizatie (WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005, gepubliceerd 5 oktober 2006) stelt 
verlaging van de waarde tot 10 mikrogram per kubieke meter voor.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 51
Bijlage XIV, deel C

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan

Kalenderjaar 25 µg/m3 1 januari 2010

Amendement van het Parlement

C. GRENSWAARDE

Middelingstijd Streefwaarde Datum waarop aan de streefwaarde moet 
worden voldaan

Kalenderjaar 25 µg/m3 1 januari 2010*

* voor de republiek Polen: 1 januari 2015.

Or. en

Motivering

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 



AM\685498NL.doc 23/35 PE 394.128v01-00

NL

investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Amendement ingediend door Jens Holm

Amendement 52
Bijlage XIV, deel D

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn voor 
naleving van de 
grenswaarde

Kalenderjaar 25 µg/m3 20% op ...*; op de 
daaropvolgende eerste 
januari en vervolgens 
iedere 12 maanden met 
gelijke jaarlijkse 
percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

Amendement van het Parlement

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge1 Termijn voor 
naleving van de 
grenswaarde

Kalenderjaar 10 µg/m3 20% op ...*; op de 
daaropvolgende eerste 
januari en vervolgens 
iedere 12 maanden met 
gelijke jaarlijkse 
percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015 

1 januari 2015
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1 De maximale overschrijdingsmarge is eveneens van toepassing, 
overeenkomstig artikel 15, lid 4.

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

Or. en

Motivering

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 53
Bijlage XIV, deel D

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

D. GRENSWAARDE

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 

van de grenswaarde

Kalenderjaar 25 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 
jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.
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Amendement van het Parlement

D. GRENSWAARDE

Middelingstijd Limit Value Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 
van de grenswaarde

Kalenderjaar 12 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 
jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

Or. en

Motivering

Het besluit van maart ll. van de Europese Raad, om voor de Europese unie een streefdoel van 
20 à 30 % vermindering van broeikasgassen tegen 2020 vast te leggen is een belangrijk 
nieuw gegeven dat de kosten-baten-verhouding daadwerkelijk verandert in de richting van 
veeleisender grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de burger.  Uit 
recente analyses van het Europees milieu-agentschap blijkt dat uitgebreider klimaatbeleid de 
luchtkwaliteit in de steden op een betekenisvolle manier verbetert, ook op kritieke plaatsen.  
De kosten voor de uitvoering van de huidige wetgeving tegen de luchtvervuiling worden in 
een scenario van 40 % vermindering van broeikasgassen tegen 2030, op zowat 12 miljard 
euro per jaar geschat. 

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 54
Bijlage XIV, deel D

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

D. GRENSWAARDE

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 
van de grenswaarde

Kalenderjaar 25 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 

1 januari 2015 
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jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

Amendement van het Parlement

D. GRENSWAARDE

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 
van de grenswaarde

Kalenderjaar 25 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 
jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015**

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

** voor de republiek Polen: 1 januari 2020 

Or. en

Motivering

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Anders Wijkman

Amendement 55
Bijlage XIV, deel D

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
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D. GRENSWAARDE

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 
van de grenswaarde

Kalenderjaar 25 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 
jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015

* the date of entry into force of this Directive.

Amendment by Parliament

D. LIMIT VALUE

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 
van de grenswaarde

Kalenderjaar 15 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 
jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

Or. en

Motivering

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.
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Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 56
Bijlage XIV, deel D

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

D. GRENSWAARDE

Middelingstijd Limit Value Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 
van de grenswaarde

Kalenderjaar 25 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 
jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

Amendement van het Parlement

D. GRENSWAARDE

Middelingstijd Grenswaarde Overschrijdingsmarge Termijn voor naleving 
van de grenswaarde

Kalenderjaar 12 µg/m3 20% op ...*; op de daarop-
volgende eerste januari en 
vervolgens iedere 12 
maanden met gelijke 
jaarlijkse percentages te 
verminderen tot 0% op 
1 januari 2015

1 januari 2015

* de datum van inwerkingtreding van deze Richtlijn.

Or. en

Motivering

Er is een lagere grenswaarde nodig om </Amend>de menselijke gezondheid doeltreffend te 
beschermen, aangezien vervuiling met zwevende deeltjes verantwoordelijk is voor 
ademhalings- en hartziekten, trombose en beroerte bij miljoenen mensen in de Europese unie, 
en naar schatting 350 000 gevallen van vroegtijdig overlijden per jaar.  Een recent rapport 
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van de Wereldgezondheidsorganizatie (WHO Air quality guidelines for particulate matter, 
ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005, gepubliceerd 5 oktober 2006) 
stelt voor om de waarde tot 10 mikrogram per kubieke meter te verlagen.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 57
Bijlage XV, Afdeling A, paragraaf 6(b)

(b) bijzonderheden over mogelijke 
maatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit.

(b) bijzonderheden over mogelijke 
maatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit, o.a. doelgerichte 
maatregelen tot bescherming van kinderen, 
voor zover mogelijk en indien nodig.

Or. en

Motivering

De maatregelen om de luchtkwaliteit voor de kinderen te verbeteren kunnen volgens deze 
richtlijn doelgerichter of verschillend zijn.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendement 58
Bijlage XV, Afdeling A, paragraaf 6 (b bis) (nieuw)

(b bis) bijzonderheden over mogelijke 
maatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit voor kinderen.

Or. en

Motivering

De maatregelen om de volksgezondheid tegen luchtvervuiling te beschermen vallen op het 
ogenblik onder bijlage XV, deel A, par. 6 letter b, maar beleidsmaatregelen om de 
luchtkwaliteit voor de kinderen te verbeteren kunnen doelgerichter of zelfs verschillend zijn.  
Sinds de eerste lezing zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de 
uitwerkingen van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten. Er is nieuw 
studiewerk verricht in Nederland, Frankrijk en Californië (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).
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Amendement ingediend door Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendement 59
Bijlage XV, Afdeling A, paragraaf 8, inleidend gedeelte

8. Bijzonderheden over na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
goedgekeurde maatregelen of projecten ter 
beperking van de verontreiniging

8. Bijzonderheden over na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
goedgekeurde maatregelen of projecten ter 
beperking van de verontreiniging, ook 
doelgerichte maatregelen om de 
blootstelling van kinderen te beperken.

Or. en

Motivering

Maatregelen om de volksgezondheid tegen luchtvervuiling te beschermen vallen momenteel 
onder de richtlijn, maar toekomstige beleidsmaatregelen om de luchtkwaliteit voor de 
kinderen te verbeteren kunnen doelgerichter of zelfs verschillend zijn.  Sinds de eerste lezing 
zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de uitwerkingen van 
luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  Er is nieuw studiewerk verricht in 
Nederland, Frankrijk en Californië (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et 
al. 2007).  

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 60
Bijlage XV, Afdeling A, paragraaf 8, inleidend gedeelte

8. Bijzonderheden over na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
goedgekeurde maatregelen of projecten ter 
beperking van de verontreiniging

8. Bijzonderheden over na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
goedgekeurde maatregelen of projecten ter 
beperking van de verontreiniging, zo nodig 
ook doelgerichte maatregelen om de 
blootstelling van kinderen te beperken.

Or. en

Motivering

De maatregelen om de luchtkwaliteit voor de kinderen te verbeteren kunnen volgens deze 
richtlijn doelgerichter of verschillend zijn.
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Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 61
Bijlage XV, Afdeling A, paragraaf 9 

9. Bijzonderheden over de maatregelen of 
projecten die voor de lange termijn worden 
gepland of onderzocht.

9. Bijzonderheden over de maatregelen of 
projecten die voor de lange termijn worden 
gepland of onderzocht, met aangifte van de 
financiële middelen die ervoor uitgetrokken 
worden.

Or. en

Motivering

amendment 51 eerste lezing opnieuw ingediend.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 62
Bijlage XV, Afdeling B, paragraaf 3, inleidend gedeelte

3. Gegevens over alle maatregelen ter 
bestrijding van luchtverontreiniging die op 
het gepaste plaatselijke, regionale of 
nationale niveau in overweging zijn 
genomen voor tenuitvoerlegging met het 
oog op het verwezenlijken van de 
luchtkwaliteitsdoelstellingen, inclusief 
maatregelen die betrekking hebben op:

3. Gegevens over alle maatregelen ter 
bestrijding van luchtverontreiniging 
waarvan de tenuitvoerlegging op het 
gepaste plaatselijke, regionale of nationale 
niveau gepland is met het oog op het 
verwezenlijken van de 
luchtkwaliteitsdoelstellingen, inclusief 
maatregelen die betrekking hebben op:

Or. en

Motivering

Amendment 52 eerste lezing opnieuw ingediend.  Er moet aangetoond worden wat er 
daadwerkelijk ondernomen is ; maatregelen overwegen is niet voldoende.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 63
Bijlage XV, Afdeling B, paragraaf 3 (d)

(d) maatregelen ter beperking van door het 
vervoer veroorzaakte emissies via 
verkeersplanning en verkeersbeheersing 
(inclusief rekeningrijden, gedifferentieerde 

(d) maatregelen ter beperking van door het 
vervoer veroorzaakte emissies via 
verkeersplanning en verkeersbeheersing 
(inclusief rekeningrijden, gedifferentieerde 
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parkeertarieven of andere economische 
prikkels, het instellen van “lage-
emissiezones”);

parkeertarieven of andere economische 
prikkels, het instellen van "lage-
emissiezones" en het bevorderen van het 
openbaar vervoer en niet-gemotoriseerde 
vervoerswijzen (zoals fietsen en lopen);

Or. en

Motivering

Onlangs is gebleken dat 21 van de 25 lidstaten zich niet aan de bestaande grenswaarden 
gehouden hebben, in de meeste gevallen omdat ze niet wisten welke maatregelen ze moesten 
nemen om er zich aan te houden.  Ook om de billijkheid van de mogelijke afwijkingen te 
verzekeren moeten de lidstaten precieze onderrichtingen krijgen.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 64
Bijlage XV, Afdeling A, paragraaf 3(g bis) (nieuw)

(g bis) doelgerichte maatregelen om de 
blootstelling van kinderen of andere 
kwetsbare groepen te beperken

Or. en

Motivering

De beperkende maatregelen om doelgericht de gezondheid van kinderen te beschermen 
kunnen op een bepaalde plaats of soort blootstelling toegesneden zijn.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendement 65
Bijlage XV, Afdeling A, paragraaf 3 (g bis) (nieuw)

(g bis) maatregelen om de blootstelling van 
kinderen of andere kwetsbare groepen te 
beperken 

Or. en

Motivering

De beperkende maatregelen om doelgericht de gezondheid van kinderen te beschermen 
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kunnen op een bepaalde plaats of soort blootstelling toegesneden zijn.  Sinds de eerste lezing 
zijn er veel nieuwe wetenschappelijke gegevens opgedoken die de uitwerkingen van 
luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen belichten.  Er is nieuw studiewerk verricht in 
Nederland, Frankrijk en Californië (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et 
al. 2007).

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendement 66
Bijlage XVI bis (nieuw)

BIJLAGE XVI BIS
BRONMAATREGELEN DIE GENOMEN 
DIENEN TE WORDEN DOOR DE 
EUROPESE COMMISSIE OM DE 
LIDSTATEN IN STAAT TE STELLEN 
OM DE GRENSWAARDEN VOOR DE 
LUCHTKWALITEIT BINNEN DE 
GESTELDE TERMIJNEN TE 
BEREIKEN
- stookinstallaties van 20 tot 50 megawatt in 
Richtlijn 96/61/EG opnemen,
- EURO VI voor zware voertuigen,
- nieuwe normen voor huishoudelijke 
verwarmingsinstallaties,
- op gemeenschapsniveau gecoördineerde 
maatregelen om scheepseigenaren aan te 
moedigen om de emissie te beperken en/of 
normen in te voeren voor emissies van 
scheepsmotoren van EU-schepen, of 
nieuwe normen voor de emissies van 
scheepsmotoren, die in IMO-verband vast 
te leggen zijn.

Or. nl

Motivering

Herinvoering amendement 84 eerste lezing.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendement 67
Bijlage XVI bis (nieuw)

BRONMAATREGELEN DIE DOOR DE 
GEMEENSCHAP GENOMEN DIENEN 
TE WORDEN OM DE LIDSTATEN IN 
STAAT TE STELLEN OM DE 
GRENSWAARDEN VOOR DE 
LUCHTKWALITEIT BINNEN DE 
GESTELDE TERMIJNEN TE 
BEREIKEN

1. Om de lidstaten in staat te stellen om de 
grenswaarden voor de luchtkwaliteit te 
bereiken die in deze richtlijn vastgelegd 
worden, legt de Europese Commissie 
binnen de 2 jaar nadat ze van kracht 
geworden is, voorstellen voor wettelijk 
bindende EU-voorschriften voor, die van de 
vervuilende stoffen uitgaan en strengere 
grenswaarden voor emissie bevatten.  De 
voorstellen hebben minstens betrekking op 
de volgende bedrijfstakken of 
emissiebronnen, waar de uitstoot van 
schadelijke stoffen verminderd moet 
worden:

§ alle relevante niet verplaatsbare 
installaties die schadelijke stoffen 
uitstoten, bvb opname van 
verbrandingsinrichtingen van 20 tot 
50 megawatt in richtlijn 96/61/EG

§ voertuigen van alle grootten en 
klassen met aandrijving van 
motorbrandstof,  te land, in de lucht 
en ter zee, bvb EURO VI voor zware 
voertuigen of maatregelen die op het 
niveau van de Gemeenschap 
gecoördineerd worden en voor 
scheepseigenaars aanleiding 
vormen om hun uitstoot te 
verminderen, of afspraken in IMO-
verband over de uitstoot van 
scheepsmotoren 

§ nieuwe normen voor 
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huisverwarmingsinstallaties ;

§ kracht- en bouwmachines ;

§ landbouw (o.a. bemesting en 
veeteelt)

2. De Europese Commissie legt de Raad 
en het Europees Parlement om de 5 jaar 
een voortgangsrapport over de 
voorschriften van par. 1 en hun 
uitvoering in de lidstaten voor.

Or. de

Motivering

amendment 84 eerste lezing naar de strekking opnieuw ingediend.

Maatregelen die op de emissie ingrijpen, moeten voorrang hebben op maatregelen die tegen 
immissie beschermen.  Om de voorrang van het emissiegericht milieubeleid tegen fijn stof te 
bevestigen moet het alle emissiebronnen omvatten.  Optreden aan de immissiekant kan er dan 
als aanvulling bij komen, als en voor zover het beoogd beschermingsniveau met 
emissiegerichte maatregelen bij de tegenwoordige of toekomstige stand van de techniek niet 
te bereiken is of als emissiegerichte maatregelen voor de veroorzaker aanhoudend onredelijk 
zwaar zouden blijken.


