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21.10.2015 A8-0249/119 

Amendamentul  119 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și modificarea Directivei 

2003/35/CE  

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

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului
21

. Statele membre ar trebui, de 

asemenea, să aibă posibilitatea de a 

îndeplini în comun angajamentele și 

nivelurile intermediare de emisii asumate 

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

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

a Parlamentului European și a 

Consiliului
22

. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

(11) Pentru promovarea îndeplinirii 

angajamentelor de reducere a emisiilor la 

nivel național și a nivelurilor intermediare 

de emisii, într-un mod eficient din punct de 

vedere al costurilor, statele membre ar 

trebui să aibă dreptul să contabilizeze 

reducerea emisiilor provenite din traficul 

maritim internațional, în cazul în care 

emisiile din acest sector sunt mai mici 

decât nivelurile de emisii care ar rezulta în 

urma respectării standardelor impuse de 

dreptul Uniunii, printre care limitele 

conținutului de sulf din combustibili 

stabilite în Directiva 1999/32/CE a 

Consiliului
21

. În scopul verificării 

respectării plafoanelor de emisie, a 

angajamentelor de reducere a emisiilor și a 

nivelurilor intermediare de emisii, statele 

membre și-ar putea adapta inventarele 

naționale de emisii în vederea obținerii 

unei mai bune înțelegeri științifice și a unor 

metodologii îmbunătățite cu privire la 

emisii. În cazul în care nu se respectă 

condițiile stabilite de prezenta directivă, 

Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 
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Comisia ar putea să se opună utilizării de 

către un stat membru a oricăruia dintre 

aceste mecanisme de flexibilitate. 

__________________ __________________ 

21
Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

22
Decizia nr. 406/2009/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor 

membre de a reduce emisiile de gaze cu 

efect de seră astfel încât să respecte 

angajamentele Comunității de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 

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

21
Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 

26 aprilie 1999 privind reducerea 

conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi și de modificare a 

Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 

11.5.1999, p. 13). 

 

 
 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Amendamentul  120 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și modificarea Directivei 

2003/35/CE  

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

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

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

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3), particule în 

suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în 

conformitate cu angajamentele naționale de 

reducere a emisiilor care se aplică începând 

cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în 

anexa II. 

(1) Statele membre trebuie cel puțin să își 

limiteze emisiile antropice anuale de dioxid 

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

compuși organici volatili nemetanici 

(COVnm), amoniac (NH3) și particule în 

suspensie (PM2,5), în conformitate cu 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor care se aplică începând cu 2020 și 

2030, astfel cum se prevede în anexa II. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Amendamentul  121 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și modificarea Directivei 

2003/35/CE  

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

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, 

PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se 

stabilesc pe baza combustibililor vânduți, 

prin intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Fără a aduce atingere alineatului (1), statele 

membre iau toate măsurile necesare care 

nu presupun costuri disproporționate 

pentru a limita emisiile lor antropice pentru 

anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3 și 

PM2,5. Nivelurile acestor emisii se stabilesc 

pe baza combustibililor vânduți, prin 

intermediul unei traiectorii de reducere 

liniare între nivelurile de emisii pentru 

2020 și nivelurile de emisii definite de 

angajamentele naționale de reducere a 

emisiilor pentru 2030. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 

Amendamentul  122 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și modificarea Directivei 

2003/35/CE  

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

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

departamentele franceze de peste mări, din 

Insulele Madeira și din Insulele Azore; 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

regiunile și departamentele franceze de 

peste mări, din Insulele Madeira și din 

Insulele Azore; 

Or. fr 

 

 


