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Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 22
Considerentul 5a (nou)

(5a) Acolo unde este posibil, modelarea 
difuzării poluării ar trebui aplicată pentru 
a permite interpretarea datelor punctuale 
în funcţie de distribuţia geografică a 
concentraţiei.  Acest lucru ar putea folosi 
drept bază pentru calcularea expunerii 
colective a populaţiei care trăieşte în zona 
respectivă.

Or. de

Justificare

Reinstatement of Amendment 2 from first reading.
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Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 23
Considerentul 17a (nou)

(17a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
prevadă măsuri suplimentare cu privire la 
instalaţiile industriale care funcţionează 
respectând pe deplin autorizaţia impusă 
prin Directiva 96/61/CE a Consiliului din 
24 septembrie 1996 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării.

Or. en

Justificare

Reintroducing the ideas of amendment 10 from first reading. 

Imposing stricter conditions than those achievable by the use of the best available techniques 
is already allowed by article 10 of the IPPC Directive.  Therefore a valid IPPC permit 
assumes that requests from this directive have been taken into consideration when the 
authorisation procedure took place.  Furthermore, installations in compliance with the IPPC 
directive need a certainty for their investments planning and one cannot imagine an endless 
iterative process with frequent adaptation of the permit conditions.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 24
Articolul 15 alineatul (1)

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare care nu presupun costuri 
disproporţionate pentru a reduce expunerea 
la PM2,5 în vederea atingerii obiectivului 
naţional de reducere stabilit în partea B din 
anexa XIV, până în anul precizat în 
cuprinsul acesteia.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare care constituie o îmbunătăţire 
lipsită de echivoc, din punctul de vedere al 
sănătăţii umane şi care nu presupun costuri 
disproporţionate pentru a reduce expunerea 
la PM2,5 în vederea atingerii obiectivului 
naţional de reducere stabilit în partea B din 
anexa XIV, până în anul precizat în 
cuprinsul acesteia.

Or. de

Justificare

The amendment clarifies the purpose of the measures to be taken. The Council has introduced 
a new wording of this paragraph which justifies the clarification given in the amendment.
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Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 25
Articolul 16 alineatul (1)

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare care nu presupun costuri 
disproporţionate pentru a se asigura că nu se 
depăşeşte valoarea ţintă pentru concentraţiile 
de PM2,5 din aerul înconjurător, aşa cum 
este stabilită în secţiunea C a anexei XIV, 
începând cu data specificată de aceasta.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare care constituie o îmbunătăţire 
lipsită de echivoc din punctul de vedere al 
sănătăţii umane şi care nu presupun costuri 
disproporţionate pentru a se asigura că nu se 
depăşeşte valoarea ţintă pentru concentraţiile 
de PM2,5 din aerul înconjurător, aşa cum 
este stabilită în secţiunea C a anexei XIV, 
începând cu data specificată de aceasta.

Or. de

Justificare

The amendment clarifies the purpose of the measures to be taken. The Council has introduced 
a new wording of this paragraph which justifies the clarification given in the amendment.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 26
Articolul 20 alineatul (3)

(3) Comisia publică, până la …* , 
orientările pentru demonstrarea şi scăderea 
depăşirilor ce pot fi atribuite surselor 
naturale.

eliminat

* JO:  doi ani de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive

Or. de

Justificare

Commission guidelines lead to excessive bureaucracy and will be an obstacle to the flexibility 
which Member States will need when transposing the Directive.

This is a new paragraph introduced by the Council which did not exist in the Commission 
proposal.
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendamentul 27
Articolul 22 alineatul (2)

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau 
contribuţiilor transfrontaliere, statele 
membre sunt exonerate de obligaţia de a 
aplica aceste valori limită până la ...*, sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la 
alineatul (1).

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, sau cu valoarea ţintă pentru 
PM2,5, astfel cum este precizată în anexa 
XIV, sau cu valorile limită pentru NO2 nu 
poate fi atinsă datorită unor caracteristici de 
dispersie specifice arealului, condiţiilor 
climatice nefavorabile sau contribuţiilor 
transfrontaliere, statele membre sunt 
exonerate de obligaţia de a aplica aceste 
valori limită până la ...*, sub rezerva 
îndeplinirii condiţiilor stabilite la alineatul 
(1).

* JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

* JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

Or. en

Justificare

Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Also for NO2 it is in certain areas problematic to meet de standards in time. For that reason 
it would be reasonable to give the possibility to postpone the attainment of limit values for 
NO2 after the entry into force of the Directive.

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 28
Articolul 22 alineatul (2)

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau 
contribuţiilor transfrontaliere, statele 
membre sunt exonerate de obligaţia de a 

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, sau cu valoarea ţintă pentru 
PM2,5, astfel cum este precizată în anexa 
XIV, nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau 
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aplica aceste valori limită până la ..., sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la 
alineatul (1). 

contribuţiilor transfrontaliere, statele 
membre sunt exonerate de obligaţia de a 
aplica aceste valori limită până la ...*, sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la 
alineatul (1). 

* JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

* JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

Or. en

Justificare

A reference to PM2.5 needs to be added to reflect the extension of the scope of the Directive. 
Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 29
Articolul 22 alineatul (2)

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau 
contribuţiilor transfrontaliere, statele 
membre sunt exonerate de obligaţia de a 
aplica aceste valori limită până la ...*, sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la 
alineatul (1).

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau 
contribuţiilor transfrontaliere, statele 
membre sunt exonerate de obligaţia de a 
aplica aceste valori limită până la ...*/**, sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la 
alineatul (1).

* JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

* JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

** şase ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive pentru Republica Polonă

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 30
Articolul 22 alineatele (2) şi (2a) (nou)

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau 
contribuţiilor transfrontaliere, statele 
membre sunt exonerate de obligaţia de a 
aplica aceste valori limită până la ...*, sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la 
alineatul (1).

(2) Atunci când într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, conformitatea cu valorile limită 
pentru PM10, astfel cum sunt precizate în 
anexa XI, nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, 
condiţiilor climatice nefavorabile sau 
contribuţiilor transfrontaliere, statele 
membre sunt exonerate de obligaţia de a 
aplica aceste valori limită până la ...*, sub 
rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite la 
alineatul (1).

(2a) În cazul în care dovedesc că au fost 
luate toate măsurile necesare la nivel 
naţional, regional şi local pentru 
respectarea termenelor menţionate mai sus, 
inclusiv punerea în aplicare a directivelor 
şi a regulamentelor menţionate în 
secţiunea B din anexa XV, până la 
termenele prevăzute în actele juridice 
respective, statele membre pot prelungi 
termenele pentru atingerea valorilor limită 
pentru PM10 şi PM2,5 cu o perioadă 
suplimentară de doi ani pentru o anumită 
zonă sau aglomeraţie, atunci când planul 
privind calitatea aerului prevăzut la 
alineatul (1) indică faptul că valorile limită 
nu pot fi atinse.

* JO: trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive

* JO: patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive

Or. de
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Justificare

Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Despite all efforts, certain areas will not be able to comply with the limit values for 
particulates within the set deadlines, and will require a longer deadline to enable European, 
national and local anti-air pollution measures to have an impact, so that the limit values can 
be complied with. However, the extension to the deadline should only be granted if all 
appropriate measures have previously been taken at national and regional level.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendamentul 31
Articolul 22 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care dovedesc că au fost 
luate toate măsurile necesare la nivel 
naţional, regional şi local pentru 
respectarea termenelor menţionate mai sus, 
inclusiv punerea în aplicare a directivelor 
menţionate în secţiunea B din anexa XV, 
până la termenele prevăzute în actele 
juridice respective, statele membre pot 
prelungi termenele pentru atingerea 
valorilor limită pentru PM10, a valorii ţintă 
pentru PM2,5 şi a valorilor limită pentru 
NO2 cu o perioadă suplimentară de maxim 
doi ani pentru o anumită zonă sau 
aglomeraţie, atunci când planul sau 
programul prevăzut la alineatul (1) indică 
faptul că valorile limită sau ţintă nu pot fi 
atinse.

Or. en

Justificare

Reintroduces the idea of amendment 81 from first reading. 

Also for NO2 it is in certain areas problematic to meet de standards in time. For that reason 
it would be reasonable to give the possibility to postpone the attainment of limit values for 
NO2 after the entry into force of the Directive.
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Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 32
Articolul 22 alineatul (4) primul paragraf

(4) Statele membre notifică Comisia atunci 
când, în opinia lor, alineatele (1) sau (2) sunt 
aplicabile şi comunică acesteia planul 
privind calitatea aerului menţionat la 
alineatul (1), inclusiv toate informaţiile 
relevante necesare Comisiei, pentru ca 
aceasta să evalueze dacă toate condiţiile 
relevante sunt sau nu îndeplinite. În cadrul 
evaluării, Comisia ţine seama de efectele 
estimate ale măsurilor ce au fost luate de 
statele membre, precum şi de efectele 
estimate ale măsurilor comunitare.

(4) Statele membre notifică Comisia atunci 
când, în opinia lor, alineatele (1) sau (2) sunt 
aplicabile şi comunică acesteia planul 
privind calitatea aerului menţionat la 
alineatul (1), inclusiv toate informaţiile 
relevante necesare Comisiei, pentru ca 
aceasta să evalueze dacă toate condiţiile 
relevante sunt sau nu îndeplinite. În cadrul 
evaluării, Comisia ţine seama de efectele 
estimate ale măsurilor ce au fost luate de 
statele membre, precum şi de efectele 
estimate ale măsurilor comunitare ce 
urmează a fi luate la sursă de către 
Comisie, în conformitate cu anexa XVIa.
În evaluarea sa, Comisia trebuie să 
constate impactul pe care îl au deja sau îl 
vor avea doar în viitor măsurile comunitare 
prevăzute în anexa XVIa asupra calităţii 
aerului în statul membru respectiv.

Or. de

Justificare

Reintroduces the idea of amendments 81 and 83 from first reading. 

The focus of the measures to improve air quality must be on emission-related measures. In 
addition, Community measures are needed which will combat emissions of pollutants at the 
point where they occur. If these Community measures do not enter into force on time, or only 
enter into force with a delay, they cannot contribute to an improvement in air quality. This 
must be taken into account in the decision to permit an exemption from the requirement to 
comply with limit values.

Amendament depus de Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendamentul 33
Articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf

În eventualitatea unor depăşiri a unor valori 
limită al căror termen de atingere a expirat 
deja, planul privind calitatea aerului 
stabileşte măsurile potrivite, astfel încât 

În eventualitatea unor depăşiri a unor valori 
limită al căror termen de atingere a expirat 
deja, planul privind calitatea aerului 
stabileşte măsurile potrivite şi poate include 
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perioada de depăşire să fie cât mai scurtă cu 
putinţă.

măsuri suplimentare menite să protejeze în 
special sănătatea copiilor, astfel încât 
perioada de depăşire să fie cât mai scurtă cu 
putinţă.

Or. en

Justificare

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Most important 
being new evidence of reduced lung function of children and increased cases of asthma, 
wheezing, and ear, nose and throat infections due to air pollution.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 34
Articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf

În eventualitatea unor depăşiri a unor valori 
limită al căror termen de atingere a expirat 
deja, planul privind calitatea aerului 
stabileşte măsurile potrivite, astfel încât 
perioada de depăşire să fie cât mai scurtă cu 
putinţă.

În eventualitatea unor depăşiri a unor valori 
limită al căror termen de atingere a expirat 
deja, planul privind calitatea aerului 
stabileşte măsurile potrivite, inclusiv, dacă 
este cazul, măsuri specifice menite să 
protejeze sănătatea copiilor, astfel încât 
perioada de depăşire să fie cât mai scurtă cu 
putinţă.

Or. en

Justificare

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health.  Most important being new evidence of reduced lung 
function of children and increased cases of asthma, wheezing, and ear, nose and throat 
infections due to air pollution.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 35
Articolul 23 alineatul (1) paragraful 4a (nou)

 Planurile şi programele se elaborează cu 
condiţia ca, în cazul instalaţiilor industriale 
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pentru care au fost eliberate autorizaţii în 
conformitate cu Directiva 96/61/CE a 
Consiliului din 24 septembrie 1996 privind 
prevenirea şi controlul integrat al poluării, 
să nu mai fie luate măsuri suplimentare 
conform prezentei directive.

Or. de

Justificare

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

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.

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 36
Articolul 24 alineatul (1)

(1) Atunci când, într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, există riscul ca nivelul 
poluanţilor să depăşească unul sau mai multe 
dintre pragurile de alertă precizate în anexa 
XII, statele membre întocmesc planuri de 
acţiune care conţin măsurile ce trebuie luate 
pe termen scurt pentru a reduce riscul unei 
asemenea depăsiri sau durata acesteia. În 
cazul în care riscul se referă la una sau mai 
multe dintre valorile limită sau valorile ţintă 
precizate în anexele VII, XI şi XIV, statele 
membre pot întocmi asemenea planuri de 
acţiune pe termen scurt, acolo unde este 

(1) Atunci când, într-o anumită zonă sau 
aglomeraţie, există riscul ca nivelul 
poluanţilor să depăşească unul sau mai multe 
dintre pragurile de alertă precizate în anexa 
XII, statele membre întocmesc, acolo unde 
pare potrivit şi necesar, planuri de acţiune 
care conţin măsurile ce trebuie luate pe 
termen scurt pentru a reduce riscul unei 
asemenea depăşiri sau durata acesteia. În 
cazul în care riscul se referă la una sau mai 
multe dintre valorile limită sau valorile ţintă 
precizate în anexele VII, XI şi XIV, statele 
membre pot întocmi asemenea planuri de 
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cazul. acţiune pe termen scurt, acolo unde pare 
potrivit şi necesar.

Cu toate acestea, în cazul în care există 
riscul ca pragul de alertă pentru ozon 
precizat în partea B din anexa XII să fie 
depăşit, statele membre întocmesc asemenea 
planuri de acţiune pe termen scurt numai 
atunci când consideră că există un potenţial 
important de a reduce riscul, durata sau 
gravitatea depăşirii, avându-se în vedere 
condiţiile geografice, meteorologice şi 
economice naţionale proprii. La întocmirea 
unui asemenea plan de acţiune pe termen 
scurt, statele membre ţin seama de Decizia 
2004/279/CE. 

Cu toate acestea, statele membre întocmesc 
asemenea planuri de acţiune pe termen scurt 
numai atunci când consideră că există un 
potenţial important de a reduce riscul, durata 
sau gravitatea depăşirii, avându-se în vedere 
condiţiile geografice, meteorologice şi 
economice naţionale proprii. La întocmirea 
unui asemenea plan de acţiune pe termen 
scurt, statele membre ţin seama de Decizia 
2004/279/CE.

Or. de

Justificare

Reintroduces the ideas of amendment 35 from first reading. 

Only under certain preconditions do measures which are to be taken in the short term have 
the potential to reduce levels of pollutants in an area to such an extent that limit values are 
complied with. Plans for short-term measures for all pollutants should therefore only be 
drawn up on condition that the measures to which they relate can contribute effectively to 
improving air quality.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 37
Articolul 24 alineatul (2)

(2) Planurile de acţiune pe termen scurt 
menţionate la alineatul (1) pot să prevadă, în 
fiecare caz în parte, măsuri de control şi, 
unde este necesar, de suspendare a anumitor 
activităţi, inclusiv circulaţia autovehiculelor, 
care contribuie la riscul ca respectivele 
valori limită sau ţintă, sau pragul de alertă, 
să fie depăşite. Aceste planuri de acţiune pot 
de asemenea să includă măsuri eficiente în 
ceea ce priveşte utilizarea instalaţiilor sau 
produselor industriale.

(2) Planurile de acţiune pe termen scurt 
menţionate la alineatul (1) pot să prevadă, în 
fiecare caz în parte, măsuri de control şi, 
unde este necesar, de suspendare a anumitor 
activităţi, inclusiv circulaţia autovehiculelor, 
care contribuie la riscul ca respectivele 
valori limită sau ţintă, sau pragul de alertă, 
să fie depăşite. Aceste planuri de acţiune pot 
de asemenea să includă măsuri eficiente în 
ceea ce priveşte utilizarea instalaţiilor sau 
produselor industriale. Aceste planuri de 
acţiune pot de asemenea să includă acţiuni 
specifice, menite să protejeze unele grupuri 
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sensibile ale populaţiei, inclusiv copiii.

Or. en

Justificare

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health.  Most important being new evidence of reduced lung 
function of children and increased cases of asthma, wheezing, and ear, nose and throat 
infections due to air pollution.

Amendament depus de Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendamentul 38
Articolul 24 alineatul (2)

(2) Planurile de acţiune pe termen scurt 
menţionate la alineatul (1) pot să prevadă, în 
fiecare caz în parte, măsuri de control şi, 
unde este necesar, de suspendare a anumitor 
activităţi, inclusiv circulaţia autovehiculelor, 
care contribuie la riscul ca respectivele 
valori limită sau ţintă, sau pragul de alertă, 
să fie depăşite. Aceste planuri de acţiune pot 
de asemenea să includă măsuri eficiente în 
ceea ce priveşte utilizarea instalaţiilor sau 
produselor industriale.

(2) Planurile de acţiune pe termen scurt 
menţionate la alineatul (1) pot să prevadă, în 
fiecare caz în parte, măsuri de control şi, 
unde este necesar, de suspendare a anumitor 
activităţi, inclusiv circulaţia autovehiculelor, 
care contribuie la riscul ca respectivele 
valori limită sau ţintă, sau pragul de alertă, 
să fie depăşite. Aceste planuri de acţiune pot 
de asemenea să includă măsuri eficiente în 
ceea ce priveşte utilizarea instalaţiilor sau 
produselor industriale. Aceste planuri de 
acţiune pot, de asemenea, să includă 
acţiuni specifice, menite să protejeze unele 
grupuri sensibile ale populaţiei, inclusiv 
copiii.

Or. en

Justificare

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  Most important 
being new evidence of reduced lung function of children and increased cases of asthma, 
wheezing, and ear, nose and throat infections due to air pollution.  
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Amendament depus de Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendamentul 39
Articolul 24 alineatul (4)

(4) Pentru prima dată înainte de …* şi 
ulterior la intervale regulate, Comisia 
publică exemple de cele mai bune practici 
pentru elaborarea planurilor de acţiune pe 
termen scurt.

(4) Pentru prima dată înainte de …* şi 
ulterior la intervale regulate, Comisia 
publică exemple de cele mai bune practici 
pentru elaborarea planurilor de acţiune pe 
termen scurt. Comisia publică, în cadrul 
acestor planuri de acţiune, în mod special, 
exemple de cele mai bune practici, menite 
să protejeze unele grupuri sensibile ale 
populaţiei, inclusiv copiii.

* JO: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

* JO: doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive

Or. en

Justificare

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). The best 
practice examples for the protection of children would be specific to reducing exposure to 
places where children spend much of their time for example schools, day care centres, 
nurseries, children’s hospitals.

Amendament depus de Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendamentul 40
Articolul 26 alineatul (2) al doilea paragraf

Aceste rapoarte mai pot include, unde este 
cazul, informaţii suplimentare şi evaluări 
privind protecţia pădurilor, precum şi 
informaţii privind alţi poluanţi pentru care 
prezenta directivă conţine prevederi de 
monitorizare, cum ar fi, între altele, anumiţi 
precursori ai ozonului nereglementaţi, 
enumeraţi în partea B din anexa X.

Aceste rapoarte mai pot include, unde este 
cazul, informaţii suplimentare şi evaluări 
privind protecţia pădurilor şi evaluarea 
măsurilor luate în vederea reducerii 
expunerii copiilor la poluanţii atmosferici, 
precum şi informaţii privind alţi poluanţi 
pentru care prezenta directivă conţine 
prevederi de monitorizare, cum ar fi, între 
altele, anumiţi precursori ai ozonului 
nereglementaţi, enumeraţi în partea B din 
anexa X.

Or. en
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Justificare

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health. New studies conducted in the Netherlands, France and 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 41
Articolul 26 alineatul (2) al doilea paragraf

Aceste rapoarte mai pot include, unde este 
cazul, informaţii suplimentare şi evaluări 
privind protecţia pădurilor, precum şi 
informaţii privind alţi poluanţi pentru care 
prezenta directivă conţine prevederi de 
monitorizare, cum ar fi, între altele, anumiţi 
precursori ai ozonului nereglementaţi, 
enumeraţi în partea B din anexa X.

Aceste rapoarte mai pot include, unde este 
cazul, informaţii suplimentare şi evaluări 
privind protecţia pădurilor şi măsurile luate 
în vederea reducerii expunerii copiilor la 
poluanţii atmosferici, precum şi informaţii 
privind alţi poluanţi pentru care prezenta 
directivă conţine prevederi de monitorizare, 
cum ar fi, între altele, anumiţi precursori ai 
ozonului nereglementaţi, enumeraţi în partea 
B din anexa X.

Or. en

Justificare

Much new scientific evidence has come to light since first reading, highlighting the effects of 
air pollution on children’s health.  Most important being new evidence of reduced lung 
function of children and increased cases of asthma, wheezing, and ear, nose and throat 
infections due to air pollution.  

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 42
Anexa V secţiunea A punctul 1 nota 1 

(1) Pentru dioxidul de azot, pulberea în 
suspensie, benzen şi monoxidul de carbon: 
numărul trebuie să includă cel puţin o staţie 
de monitorizare a aerului din fondul urban şi 
o staţie pentru aerul din zonele cu trafic 
rutier, cu condiţia să nu crească astfel 
numărul punctelor de prelevare. Pentru 
aceşti poluanţi, într-un stat membru, 
numărul total de staţii de fond urbane 

(1) Pentru dioxidul de azot, pulberea în 
suspensie, benzen şi monoxidul de carbon: 
numărul trebuie să includă cel puţin o staţie 
de monitorizare a aerului din fondul urban şi 
o staţie pentru aerul din zonele cu trafic 
rutier, cu condiţia să nu crească astfel 
numărul punctelor de prelevare. Pentru 
aceşti poluanţi, într-un stat membru, 
numărul total de staţii de fond urbane nu 
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prevăzut în secţiunea A punctul 1 nu 
trebuie să fie de peste două ori mai mare sau 
mai mic decât numărul total de staţii pentru 
aerul din zone cu trafic rutier prevăzut la 
aceeaşi literă. Punctele de prelevare care au 
înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru 
PM10 în ultimii trei ani sunt menţinute.

trebuie să fie de peste două ori mai mare sau 
mai mic decât numărul total de staţii pentru 
aerul din zone cu trafic rutier prevăzut la 
aceeaşi literă.

Or. de

Justificare

Reintroduces the wording of the Commission proposal.

Member States must maintain a comprehensive network of monitoring points, which must, 
inter alia, include enough monitoring stations for traffic.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendamentul 43
Anexa XI secţiunea B tabel partea „PM10”

Poziţia comună a Consiliului

Perioada de 
calculare a 

mediei

Valoarea limită Marja de toleranţă Data până la 
care trebuie 
respectată 
valoarea 

limită
PM10

1 zi
50 µg/m3, a nu se 

depăşi de peste 35 ori 
într-un an calendaristic

50 %

An 
calendaristic 40 µg/m3 20 %

Amendament depus de Parlament

Perioada de 
calculare a 

mediei

Valoarea limită Marja de toleranţă Data până la 
care trebuie 
să se atingă 

valoarea 
limită

PM10
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1 zi
50 µg/m3, a nu se depăşi 
de peste 35 ori într-un 

an calendaristic*
50 %

An 
calendaristic 40 µg/m3 20 %

până la 31 
decembrie 

2009
An 
calendaristic

30 µg/m3 20% 1 ianuarie 
2010

* exceptând cazul în care această valoare limită nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice arealului, condiţiilor meteorologice sau geografice 
nefavorabile. Statele membre stabilesc numărul exact de zile cu care poate fi depăşită 
valoarea limită, până la maxim 55 de zile şi comunică de îndată Comisiei textul acelei 
dispoziţii.

Or. en

Justificare

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 
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.

Amendament depus de Dorette Corbey, Anders Wijkman

Amendamentul 44
Anexa XI secţiunea B tabel partea „PM10”

An calendaristic PM10 An calendaristic PM10

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Justificare

Retabling amendment 82 first reading.
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Amendament depus de Jules Maaten

Amendamentul 45
Anexa XI secţiunea B tabel partea „PM10”

PM10 1 zi PM10 1 zi
50 µg/m3, a nu se depăşi de peste 35 ori într-
un an calendaristic

50 µg/m3, a nu se depăşi de peste 35 ori într-
un an calendaristic*

(*) Exceptând cazul în care această valoare 
limită nu poate fi atinsă datorită unor 
caracteristici de dispersie specifice 
arealului, condiţiilor meteorologice sau 
geografice nefavorabile sau unor 
contribuţii transfrontaliere semnificative. 
Statele membre stabilesc numărul exact de 
zile cu care poate fi depăşită valoarea 
limită, până la maxim 55 de zile şi 
comunică de îndată Comisiei textul acelei 
dispoziţii.

Or. en

Justificare

Reintroduces the idea of amendment 82 from first reading.

Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 46
Anexa XIV secţiunea B tabel 

Poziţia comună a Consiliului

IEM în 2010 Obiectiv de reducere a expunerii pentru 
2010

Anul până la care ar 
trebui atins obiectivul 
naţional de reducere a 

expunerii
Peste 13 µg/m3 20 la sută
7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5) la sută

2020

Amendament depus de Parlament
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IEM în 2010 Obiectiv de reducere a expunerii faţă de 
2010

Anul până la care 
trebuie atins 

obiectivul naţional de 
reducere a expunerii

Peste 13 µg/m3 25 la sută
7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,9) la sută

2020

Or. en

Justificare

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 
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

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 47
Anexa XIV secţiunea B tabel 

Poziţia comună a Consiliului

IEM în 2010 Obiectiv de reducere a expunerii faţă de 
2010

Anul până la care ar 
trebui atins obiectivul 
naţional de reducere a 
expunerii

Peste 13 
µg/m3

20 la sută

7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5) la sută

2020

Amendament depus de Parlament
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IEM în 2010 Obiectiv de reducere a expunerii faţă de 
2010

Anul până la care 
trebuie atins obiectivul 
naţional de reducere a 
expunerii

Peste 13 
µg/m3

20 la sută

7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5) la sută

2020

Or. en

Justificare

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. The exposure-reduction target is an essential complement to the limit values, and 
therefore an important element of the strategy to reduce the health impacts of PM pollution. 
However, in order to ensure that the appropriate measures really are being taken to achieve 
the required exposure-reductions, it should be made legally binding.

Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 48
Anexa XIV secţiunea C

Poziţia comună a Consiliului

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui respectată valoarea 
ţintă

An calendaristic 25 µg/m3 1 ianuarie 2010

Amendament depus de Parlament

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui să se atingă 
valoarea ţintă

An calendaristic 10 µg/m3 1 ianuarie 2010

Or. en
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(Rule 62(2(d))

Justificare

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.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 49
Anexa XIV secţiunea C

Poziţia comună a Consiliului

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui respectată valoarea 
ţintă

An calendaristic 25 µg/m3 1 ianuarie 2010

Amendament depus de Parlament

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui să se atingă
valoarea ţintă

An calendaristic 12 µg/m3 1 ianuarie 2010

Or. en

Justificare

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
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cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. Recent analyses by the European Environment Agency (EEA) suggest that as a result 
of enhanced climate policies, significant improvements will take place in urban air quality 
including hotspots. The costs of implementing current air pollution legislation are estimated 
to come down by some €12 billion per year under a 40% ghg reduction scenario by 2030.

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 50
Anexa XIV secţiunea C

Poziţia comună a Consiliului

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui respectată valoarea 
ţintă

An calendaristic 25 µg/m3 1 ianuarie 2010

Amendament depus de Parlament

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui să se atingă
valoarea ţintă

An calendaristic 12 µg/m3 1 ianuarie 2010

Or. en

Justificare

A lower target value is necessary to adequately protect human health given that PM pollution 
is implicated in the illness of millions of people in the EU from respiratory and cardiac 
ailments, thrombosis and stroke and an estimated 350,000 premature deaths every year. A
recent report (WHO report "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005, published 5 October 2006) suggests a 
lowering of the value to 10 µg/m3.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 51
Anexa XIV secţiunea C

Poziţia comună a Consiliului
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C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui respectată valoarea 
ţintă

An calendaristic 25 µg/m3 1 ianuarie 2010

Amendament depus de Parlament

C. VALOAREA ŢINTĂ

Perioada de calculare 
a mediei

Valoarea ţintă Data până la care ar trebui să se atingă
valoarea ţintă

An calendaristic 25 µg/m3 1 ianuarie 2010*

* Data până la care trebuie să se atingă valoarea ţintă de către Republica Polonă - 1 
ianuarie 2015.

Or. en

Justificare

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 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.

Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 52
Anexa XIV secţiunea D

Poziţia comună a Consiliului

Perioada de calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie respectată
valoarea limită

An calendaristic 25 µg/m3 20% la …*, diminuând la 
1 ianuarie anul următor, 
apoi la fiecare 12 luni, 

1 ianuarie 2015
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prin procente anuale 
egale pentru a atinge 0% 
la 1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendament depus de Parlament

Perioada de calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă1 Data până la care 
trebuie să se atingă
valoarea limită

An calendaristic 10 µg/m3 20% la …*, diminuând la 
1 ianuarie anul următor, 
apoi la fiecare 12 luni, 
prin procente anuale 
egale pentru a atinge 0% 
la 1 ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

1 Marja maximă de toleranţă se aplică şi în conformitate cu articolul 15 
alineatul (4).

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

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.
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Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 53
Anexa XIV secţiunea D

Poziţia comună a Consiliului

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie respectată
valoarea limită

An calendaristic 25 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendament depus de Parlament

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie să se atingă
valoarea limită

An calendaristic 12 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. Recent analyses by the European Environment Agency (EEA) suggest that as a result 
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of enhanced climate policies, significant improvements will take place in urban air quality 
including hotspots. The costs of implementing current air pollution legislation are estimated 
to come down by some €12 billion per year under a 40% ghg reduction scenario by 2030.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 54
Anexa XIV secţiunea D

Poziţia comună a Consiliului

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie respectată
valoarea limită

An calendaristic 25 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendament depus de Parlament

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie să se atingă
valoarea limită

An calendaristic 25 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015**

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

** Data până la care trebuie să se atingă valoarea limită de către Republica 

Polonă - 1 ianuarie 2020.
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Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Dorette Corbey, Anders Wijkman

Amendamentul 55
Anexa XIV secţiunea D

Poziţia comună a Consiliului

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie respectată
valoarea limită

An calendaristic 25 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendament depus de Parlament

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie să se atingă
valoarea limită
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An calendaristic 15 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

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.

Amendament depus de Henrik Lax

Amendamentul 56
Anexa XIV secţiunea D

Poziţia comună a Consiliului

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie respectată
valoarea limită

An calendaristic 25 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Amendament depus de Parlament

D. VALOAREA LIMITĂ

Perioada de 
calculare a 
mediei

Valoare limită Marja de toleranţă Data până la care 
trebuie să se atingă
valoarea limită

An calendaristic 12 µg/m3 20% la …*, diminuând la 1 
ianuarie anul următor, apoi 
la fiecare 12 luni, prin 
procente anuale egale 
pentru a atinge 0% la 1 
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015

* data intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

A lower limit value is necessary to adequately protect human health given that PM pollution 
is implicated in the illness of millions of people in the EU from respiratory and cardiac 
ailments, thrombosis and stroke and estimated 350,000 premature deaths every year. A recent 
report (WHO report "WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen 
dioxide and sulfer dioxide global update 2005, published 5 October 2006) suggests a 
lowering of the value to 10 µg/m3.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 57
Anexa XV secţiunea A punctul 6 litera (b)

(b) detaliile posibilelor măsuri de 
îmbunătăţire a calităţii aerului.

(b) detaliile posibilelor măsuri de 
îmbunătăţire a calităţii aerului, inclusiv, 
dacă este cazul, posibile măsuri specifice 
pentru protecţia copiilor.

Or. en

Justificare

The measures to improve children's air quality will possibly be more specific or different 
within this framework.



AM\685498RO.doc 29/34 PE394.128v01-00

RO

Amendament depus de Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendamentul 58
Anexa XV secţiunea A punctul 6 litera (ba) (nouă)

(ba) Detaliile posibilelor măsuri de 
îmbunătăţire a calităţii aerului pentru 
copii.

Or. en

Justificare

While measures to protect public health from air pollution are currently covered under Annex 
XV, Part A, paragraph 6(b) the measures to improve children’s air quality will possibly be 
more specific or indeed different within this framework. Much new scientific evidence has 
come to light since first reading, highlighting the effects of air pollution on children’s health. 
New studies conducted in the Netherlands, France and California (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Amendament depus de Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendamentul 59
Anexa XV secţiunea A punctul 8 partea introductivă

(8) Detalii privind măsurile sau proiectele 
adoptate în vederea reducerii poluării în 
urma intrării în vigoare a prezentei directive:

(8) Detalii privind măsurile sau proiectele 
adoptate în vederea reducerii poluării, 
inclusiv măsurile specifice, menite să 
reducă expunerea copiilor, în urma intrării 
în vigoare a prezentei directive:

Or. en

Justificare

While measures to protect public health from air pollution are currently covered future 
measures to improve children’s air quality will possibly be more specific or indeed different 
within this framework. Much new scientific evidence has come to light since first reading, 
highlighting the effects of air pollution on children’s health. New studies conducted in the 
Netherlands, France and California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).
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Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 60
Anexa XV secţiunea A punctul 8 partea introductivă

(8) Detalii privind măsurile sau proiectele 
adoptate în vederea reducerii poluării în 
urma intrării în vigoare a prezentei directive:

(8) Detalii privind măsurile sau proiectele 
adoptate în vederea reducerii poluării, 
inclusiv, acolo unde este cazul, măsurile 
specifice, menite să reducă expunerea 
copiilor, în urma intrării în vigoare a 
prezentei directive:

Or. en

Justificare

The measures to improve children's air quality will possibly be more specific or different 
within this framework.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 61
Anexa XV secţiunea A punctul 9 

(9) Detalii privind măsurile sau proiectele 
planificate sau în curs de cercetare pe termen 
lung.

(9) Detalii, inclusiv descrierea resurselor 
financiare alocate, privind măsurile sau 
proiectele planificate sau în curs de cercetare 
pe termen lung.

Or. en

Justificare

Retabling amendment 51 adopted in first reading.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 62
Anexa XV secţiunea B punctul 3 partea introductivă

(3) Informaţii privind măsurile de reducere a 
poluării aerului care au fost luate în 
considerare la nivelul corespunzător local, 
regional sau naţional pentru punerea în 
aplicare în legătură cu atingerea obiectivelor 

(3) Informaţii privind măsurile de reducere a 
poluării aerului a căror punere în aplicare 
este planificată la nivelul corespunzător 
local, regional sau naţional în legătură cu 
atingerea obiectivelor de calitate a aerului, 
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de calitate a aerului, inclusiv: inclusiv:

Or. en

Justificare

Reintroduces the idea of amendment 52 from first reading. It is necessary to demonstrate the 
actions done; consideration of measures is not sufficient.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 63
Anexa XV secţiunea B punctul 3 litera (d)

(d) măsurile de limitare a emisiilor provenite 
din transporturi prin intermediul planificării 
şi gestionării circulaţiei rutiere (inclusiv 
taxarea congestiei din trafic, tarifele pentru 
parcare diferenţiate sau alte stimulente de 
natură economică; stabilirea de „zone cu 
nivel scăzut de emisie”);

(d) măsurile de limitare a emisiilor provenite 
din transporturi prin intermediul planificării 
şi gestionării circulaţiei rutiere (inclusiv 
taxarea congestiei din trafic, tarifele pentru 
parcare diferenţiate sau alte stimulente de 
natură economică; stabilirea de „zone cu 
nivel scăzut de emisie” şi promovarea 
transportului public şi a mijloacelor de 
transport nemotorizate (cum ar fi 
bicicletele şi mersul pe jos);

Or. en

Justificare

Recently it has been shown that 21 out of 25 Member States have failed to keep the existing 
limit values, and in most cases their reason for not keeping it, has been that they didn't 
know what measures they should take to comply with limit values. Also to ensure the equity of 
the possible derogations, precise guidelines should be given to Member States.

Amendament depus de Satu Hassi

Amendamentul 64
Anexa XV secţiunea B punctul 3 litera (ga) (nouă)

(ga) măsuri specifice menite să reducă 
expunerea copiilor şi a altor grupuri 
sensibile.

Or. en
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Justificare

The abatement measures specific to protect children's health may be specific to location or 
exposure type.

Amendament depus de Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Amendamentul 65
Anexa XV secţiunea B punctul 3 litera (ga) (nouă)

(ga) măsuri menite să protejeze sănătatea 
copiilor şi a altor grupuri sensibile.

Or. en

Justificare

The abatement measures specific to protect children's health may be specific to location or 
exposure type. Much new scientific evidence has come to light since first reading, 
highlighting the effects of air pollution on children’s health. New studies conducted in the 
Netherlands, France and California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Amendamentul 66
Anexa XVIa (nouă)

ANEXA XVI A
MĂSURI PE CARE COMISIA TREBUIE 
SĂ LE IA LA SURSĂ PENTRU A 
PERMITE STATELOR MEMBRE SĂ 
ATINGĂ VALORILE LIMITĂ DE 
CALITATE A AERULUI ÎN 
TERMENELE STABILITE
- includerea instalaţiilor de ardere de 20-50 
megawaţi în Directiva 96/61/CE;
- EURO VI pentru vehiculele utilitare 
grele,
- noi standarde pentru instalaţiile de 
încălzire casnice,
- măsuri coordonate la nivel comunitar 
pentru a încuraja armatorii să reducă 
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emisiile şi/sau să introducă norme de 
emisie pentru motoarele navale aparţinând 
navelor comunitare, sau noi norme de 
emisie pentru motoarele navale, care 
urmează să fie negociate în cadrul OMI.

Or. nl

Justificare

Reinstatement of Amendment 84 at First reading.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendamentul 67
Anexa XVIa (nouă)

 MĂSURI COMUNITARE PRIVIND 
SURSELE DE EMISIE CE TREBUIE 
LUATE PENTRU A PERMITE 
STATELOR MEMBRE SĂ ATINGĂ 
VALORILE LIMITĂ DE CALITATE A 
AERULUI ÎN TERMENELE STABILITE

1. Pentru a permite statelor membre să 
atingă valorile limită de calitate a aerului 
prevăzute de prezenta directivă în 
termenele stabilite, Comisia prezintă, în 
termen de doi ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, propuneri de 
dispoziţii UE legale şi obligatorii privind 
sursele de poluare şi valori limită de emisii 
mai stricte.  Aceste propuneri se referă cel 
puţin la următoarele sectoare şi emiţători, 
în cazul cărora emisiile de poluanţi trebuie 
reduse:

§ standarde pentru toate instalaţiile 
staţionare relevante care emit 
poluanţi, de exemplu includerea 
instalaţiilor de ardere de 20-50 
megawaţi în Directiva 96/61/CE;

§ standarde pentru vehiculele 
motorizate sau ambarcaţiunile de 
toate mărimile şi din toate 
categoriile care călătoresc pe uscat, 
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în aer sau pe apă; de exemplu, 
EURO VI pentru vehiculele grele, 
sau măsuri coordonate la nivel 
comunitar pentru a încuraja 
armatorii să reducă emisiile, sau 
acorduri privind emisiile provenite 
de la motoarele navale, sub 
auspiciile OMI;

§ noi standarde pentru instalaţiile de 
încălzire casnice;

§ generatori de energie şi maşini de 
construcţii;

§ agricultură (printre altele, 
îngrăşăminte şi creşterea 
animalelor).

2. La fiecare cinci ani, Comisia prezintă 
Consiliului şi Parlamentului un progres 
intermediar de activitate privind 
normele menţionate la alineatul (1) şi 
punerea lor în aplicare în statele 
membre. 

Or. de

Justificare

Reinstates the ideas of amendment 84 from first reading. 

Emission-related measures should have priority over immission protection measures. In order 
to ensure priority for emission-related environmental policy relating to particulates, all 
emission sources should be covered. Action on the immission side can then be taken as a 
supplementary measure if and insofar as the level of protection sought cannot be attained by 
means of emission-related measures, given the current or future state of technology, or 
emission-related measures would constitute too much of a long-term burden for the emitter.


