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21.10.2015 A8-0249/119 

Tarkistus  119 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin 

2003/35/EY muuttaminen  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää 

kansalliset päästövelvoitteet ja saavuttaa 

välivaiheen päästötasot 

kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava 

oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä 

meriliikenteessä syntyvien päästöjen 

vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat 

pienemmät kuin unionin lainsäädännön 

vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston 

direktiivissä 1999/32/EY
21

 polttoaineiden 

sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, 

mukaiset päästöt. Jäsenvaltioilla olisi 

myös oltava mahdollisuus täyttää 

yhteisesti metaania (CH4) koskevat 

velvoitteensa ja välivaiheen päästötasot ja 

soveltaa tässä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY
22

. 

Kansallisten päästörajojen, 

päästövähennysvelvoitteiden ja välivaiheen 

päästötasojen noudattamisen 

tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat 

tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan 

päästöjä koskevan paremman tieteellisen 

ymmärryksen ja parannettujen 

menetelmien mukaisesti. Komissio voisi 

evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä 

mainitun jouston käytön, jos tässä 

direktiivissä esitetyt edellytykset eivät 

täyty. 

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää 

kansalliset päästövelvoitteet ja saavuttaa 

välivaiheen päästötasot 

kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava 

oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä 

meriliikenteessä syntyvien päästöjen 

vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat 

pienemmät kuin unionin lainsäädännön 

vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston 

direktiivissä 1999/32/EY
21

 polttoaineiden 

sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, 

mukaiset päästöt. Kansallisten 

päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden 

ja välivaiheen päästötasojen noudattamisen 

tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat 

tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan 

päästöjä koskevan paremman tieteellisen 

ymmärryksen ja parannettujen 

menetelmien mukaisesti. Komissio voisi 

evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä 

mainitun jouston käytön, jos tässä 

direktiivissä esitetyt edellytykset eivät 

täyty. 
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21
 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 

annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 

tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 

rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 

(EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13). 

22
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden 

pyrkimyksistä vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämissitoumusten täyttämiseksi 

vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 

5.6.2009, s. 136). 

21
 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 

annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 

tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 

rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 

(EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13). 

 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Tarkistus  120 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin 

2003/35/EY muuttaminen  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia 

rikkidioksidin (SO2), typen oksidien 

(NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

pl. metaani (NMVOC), ammoniakin 

(NH3), hiukkasten (PM2,5) ja metaanin 

(CH4) päästöjä vähintään liitteessä II 

vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 

alkaen sovellettavien kansallisten 

päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia 

rikkidioksidin (SO2), typen oksidien 

(NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3) 

ja hiukkasten (PM2,5) päästöjä vähintään 

liitteessä II vahvistettujen, vuosista 2020 ja 

2030 alkaen sovellettavien kansallisten 

päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Tarkistus  121 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin 

2003/35/EY muuttaminen  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu 

kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia SO2-, 

NOx-, NMVOC-, NH3-, PM2,5- ja CH4-

päästöjään vuoden 2025 osalta, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 

soveltamista. Näiden päästöjen tasot 

määritetään polttoaineiden myynnin 

pohjalta lineaarisen vähentämisen 

kehityspolun perusteella jäsenvaltioiden 

vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 

2030 asetetuissa 

päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen 

päästötasojen välillä. 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu 

kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia SO2-, 

NOx-, NMVOC-, NH3- ja PM2,5-

päästöjään vuoden 2025 osalta, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 

soveltamista. Näiden päästöjen tasot 

määritetään polttoaineiden myynnin 

pohjalta lineaarisen vähentämisen 

kehityspolun perusteella jäsenvaltioiden 

vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 

2030 asetetuissa 

päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen 

päästötasojen välillä. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 

Tarkistus  122 

Mireille D'Ornano 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2015 

Julie Girling 

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin 

2003/35/EY muuttaminen  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Kanariansaarilla, Ranskan 

merentakaisissa departementeissä, 

Madeiralla ja Azoreilla syntyvät päästöt; 

b) Kanariansaarilla, Ranskan 

merentakaisilla alueilla ja merentakaisissa 

departementeissa, Madeiralla ja Azoreilla 

syntyvät päästöt; 

Or. fr 

 

 


