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KORTFATTAD MOTIVERING 

Bakgrund – kommissionens förslag 

Syftet med detta förslag till direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa 

luftföroreningar är att se över och uppdatera kraven i direktiv 2001/81/EG ”för att motverka 

de mycket betydande hälsorisker och miljöeffekter som fortfarande orsakas av 

luftföroreningar i unionen, och för att anpassa unionslagstiftningen till nya internationella 

åtaganden till följd av en revidering av Göteborgsprotokollet 2012”. Direktivet upphäver och 

ersätter det ovannämnda äldre direktivet.  

De nödvändiga minskningarna av effekterna anges i meddelandet Ett program för ren luft i 

Europa1. Enligt kommissionen är direktivförslagets nya minskningsåtaganden för 2030 

utformade för att få till stånd den minskning av luftkvalitetseffekter till 2030 som fastställs i 

det meddelandet.  

Förslaget lägger fast nya nationella åtaganden om utsläppsminkningar som ska gälla från och 

med 2020 och 2030 för SO2, NOx, NMVOC, NH3, fina partiklar (PM2,5) och metan (CH4) 

samt intermediära utsläppsnivåer för 2025. Dessutom måste medlemsstaterna 2025 begränsa 

sina årliga utsläpp av dessa föroreningar till de nivåer som fastställts på grundval av en linjär 

minskningsbana, såvida inte detta skulle kräva åtgärder som medför oproportionerliga 

kostnader.  

Medlemsstaterna åläggs att anta sina nationella luftvårdsprogram och beskriva hur deras 

minskningsåtaganden ska uppfyllas. Om möjligt ska de även övervaka luftföroreningars 

negativa effekter på akvatiska och terrestra ekosystem. 

Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden har två större invändningar: 

1) Att låta minskningsåtaganden för metan ingå i direktivet om nationella utsläppstak är 

problematiskt för jordbrukssektorn. Metan är en växthusgas som redan omfattas av beslutet 

om insatsfördelning (beslut nr 406/2009/EG) inom ramen för EU:s klimat- och energipaket. 

Minskningsåtaganden för metan i direktivet om nationella utsläppstak skulle leda till 

överreglering och begränsa den flexibilitet som medlemsstaterna ges i beslutet om 

insatsfördelning. Dessutom bör även kompromisser med djurskyddet tas i beaktande. Av 

dessa skäl har föredraganden tagit med ett ändringsförslag om att metan ska utgå ur direktivet 

om nationella utsläppstak.  

2) Att låta överdrivna minskningsåtaganden för ammoniak ingå i direktivet om nationella 

utsläppstak skapar också problem för jordbrukssektorn. Vi måste komma ihåg att 

ammoniakutsläppen i EU har minskat med närmare 30 % sedan 19902. När utsläppstaken för 

ammoniak fastställs bör därför tidigare ansträngningar av medlemsstaterna att minska 

ammoniakutsläppen få ett erkännande, så att man tar hänsyn till utsläppsminskningar och 

                                                 
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Ett program för ren luft i Europa, 

COM(2013)0918. 
2 Se Eurostats broschyr om jordbruks-, skogsbruks- och fiskeristatistik från 2013, s. 115–121. 
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investeringar som redan gjorts och inte avskräcker dem som går i täten från att vidta 

ytterligare åtgärder. De åtaganden om utsläppsminskningar för ammoniak som fastställs i 

detta direktiv för år 2030 är emellertid alltför långtgående. 

Därför har föredraganden tagit med ett ändringsförslag om att minskningsåtagandena för 

ammoniak för år 2030 ska utgå ur bilaga II. Föredraganden föreslår att kommissionen i stället 

skulle kunna lägga fram ett förslag med reviderade minskningsåtaganden för ammoniak, med 

beaktande av uppnåbara mål för olika medlemsstater och kravet på lika villkor. 

Övriga frågor 

 Jordbrukssektorn måste få ett erkännande för att den bidrar till kollektiva nyttigheter som 

går bortom livsmedelsproduktionen och som inte har något direkt marknadsvärde, såsom 

miljö- och klimatfrågor.  

 Det är nödvändigt att framhålla de befintliga synergierna inom EU:s regelverk för 

miljöskydd. Hänsyn bör tas till minskningar av ammoniak som åstadkommits genom olika 

politiska åtgärder i EU, såsom rådets nitratdirektiv och nationella politiska strategier för 

att minska nedfallet av ammoniak i Natura 2000-områden i samband med fågel- och 

livsmiljödirektivet. 

 Vidare bör ammoniak undantas från de mellanliggande mål som fastställts för 2025. 

Dessa intermediära mål hämmar flexibiliteten i medlemsstaternas åtgärder, förutom det 

faktum att förutsägbarheten i måluppnåendet skiljer sig åt mellan medlemsstater och 

sektorer. 

 Föredraganden håller med om att återverkningarna på små- och mikrojordbruk bör tas i 

beaktande, men anser även att detta inte får ske på bekostnad av lika villkor. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Det sjunde 

miljöhandlingsprogrammet18 bekräftar 

unionens långsiktiga mål för luftpolitiken, 

att nå luftkvalitetsnivåer som inte ger 

upphov till betydande negativa effekter på 

och risker för människors hälsa och miljön, 

och efterlyser därför full efterlevnad av 

(2) Det sjunde 

miljöhandlingsprogrammet18 bekräftar 

unionens långsiktiga mål för luftpolitiken, 

att nå luftkvalitetsnivåer som inte ger 

upphov till betydande negativa effekter på 

och risker för människors hälsa och miljön, 

och efterlyser därför full efterlevnad av 
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unionens nuvarande lagstiftning om 

luftkvalitet, strategiska mål och åtgärder 

för tiden efter 2020, stärkta insatser i 

områden där människor och ekosystem 

utsätts för höga nivåer av luftföroreningar, 

samt ökade synergier mellan lagstiftning 

om luftkvalitet och unionens policymål för 

i synnerhet klimat och biologisk mångfald. 

unionens nuvarande lagstiftning om 

luftkvalitet, strategiska mål och åtgärder 

för tiden efter 2020, stärkta insatser i 

områden där människor och ekosystem 

utsätts för höga nivåer av luftföroreningar, 

samt ökade synergier mellan lagstiftning 

om luftkvalitet och unionens policymål för 

i synnerhet klimat och biologisk mångfald. 

Den nya gemensamma jordbrukspolitiken 

för perioden 2014–2020 ger 

medlemsstaterna möjlighet att bidra till 

luftkvaliteten med särskilda åtgärder. 

Ytterligare utvärdering kommer att 

förbättra förståelsen av effekterna av 

dessa åtgärder. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18 Förslag till Europaparlamentets och 

rådets beslut om ett allmänt 

miljöhandlingsprogram för unionen till 

2020 – Att leva gott inom planetens 

gränser, COM(2012) 710, 29.11.2012. 

18 Förslag till Europaparlamentets och 

rådets beslut om ett allmänt 

miljöhandlingsprogram för unionen till 354 

– Att leva gott inom planetens gränser, 

COM(2012) 171, 29.11.2012. 

Motivering 

Jordbrukets bidrag till luftkvaliteten genom åtgärder baserade på den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken, särskilt åtgärder i samband med miljöanpassning, bör beaktas vid 

utvärderingen av jordbrukets inverkan på luftkvaliteten. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) I det reviderade Göteborgsprotokollet, 

som godtagits av rådet i beslut 

[xxxx/xxxx/EU]20 anges, för 2020 och 

därefter, nya åtaganden om 

utsläppsminskning, med 2005 som basår, 

för varje part avseende SO2, NOx, NH3, 

NMVOC och fina partiklar (PM2,5). Andra 

syften är minskade utsläpp av sot, 

insamling och registerhållning av uppgifter 

om de negativa effekter som halter och 

nedfall av luftföroreningar innebär för 

(5) I det reviderade Göteborgsprotokollet, 

som godtagits av rådet i beslut 

[xxxx/xxxx/EU]20 anges, för 2020 och 

därefter, nya åtaganden om 

utsläppsminskning, med 2005 som basår, 

för varje part avseende SO2, NOx, NH3, 

NMVOC och fina partiklar (PM2,5). Andra 

syften är minskade utsläpp av sot, 

insamling och registerhållning av uppgifter 

om de negativa effekter som halter och 

nedfall av luftföroreningar innebär för 
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människors hälsa och miljön samt 

deltagande i de effektorienterade 

programmen inom ramen för 

luftvårdskonventionen. 

människors hälsa och miljön samt 

deltagande i de effektorienterade 

programmen inom ramen för 

luftvårdskonventionen. Det reviderade 

Göteborgsprotokollet har dock ännu inte 

ratificerats av Europaparlamentet, rådet 

och ett antal medlemsstater. 

__________________ __________________ 

20 Rådets beslut 2013/xxxx/EU om 

godtagande av ändringen av 1999 års 

protokoll till 1979 års konvention om 

långväga gränsöverskridande 

luftföroreningar angående minskning av 

försurning, övergödning och marknära 

ozon (EUT L ..., s. ...). 

20 Rådets beslut 2013/xxxx/EU om 

godtagande av ändringen av 1999 års 

protokoll till 1979 års konvention om 

långväga gränsöverskridande 

luftföroreningar angående minskning av 

försurning, övergödning och marknära 

ozon (EUT L ..., s. ...). 

Motivering 

En ändring av Göteborgsprotokollet väntar på att ratificeras av parlamentet, rådet och ett 

antal medlemsstater. Parlamentet är medlagstiftare med lika befogenheter i frågor som 

omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet och har därmed rätt att ändra eller avvisa 

alla delar av kommissionens förslag, däribland delar som avser en eventuell tillämpning av 

internationella avtal som parlamentet ombeds att godkänna. Parlamentet borde också känna 

till exakt vilken majoritet som krävs för ratificeringen. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Jordbrukssektorn bidrar till 

kollektiva nyttigheter som går bortom 

livsmedelsproduktionen och som inte har 

något direkt marknadsvärde, såsom miljö- 

och klimatrelaterade mål. Såtillvida bör 

jordbrukarna få ett erkännande och 

belönas inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken för sina 

insatser som bidrar till att minska 

utsläppen av föroreningar enligt detta 

direktiv. 
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Motivering 

Jordbrukarnas bidrag till att bevara kollektiva nyttigheter som luftkvaliteten bör erkännas 

och belönas, exempelvis i certifieringssystem. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 8b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8b) Permanenta och tillfälliga 

gräsmarker i hela unionen – som bevaras 

tack vare insatserna av jordbrukarna och 

deras betesdjur – spelar en viktig roll i 

arbetet med att dämpa 

klimatförändringarna, eftersom gräsmark 

är en av de viktigaste faktorerna för 

kolbindning1 a. 

 __________________ 

 1 a Se Conant, R.T. (2010). Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

s. 10, 20 ff. (En teknisk rapport som har 

utarbetats för avdelningen för 

växtproduktion och växtskydd vid FN:s 

livsmedels- och jordbruksorganisation 

(FAO).) 

Motivering 

Gräsbevuxna områden i Europeiska unionen är en avgörande faktor i kampen mot 

klimatförändringarna eftersom de är en viktig kategori av ”kolsänkor” på EU:s territorium. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 8c (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8c) Unionens jordbrukare och 

jordbruksmark bidrar i stor utsträckning 

till att uppnå målen för miljö- och 

luftkvalitet. Jordbrukarna bör därför få 

ersättning inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken både för 

sina nuvarande och för sina kommande 

ansträngningar i detta avseende. 

Motivering 

Jordbrukets bidrag till miljö- och luftkvalitetsmål bör erkännas och gottgöras på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Medlemsstaterna bör uppfylla de 

åtaganden om utsläppsminskning som 

anges i detta direktiv för 2020 och 2030. 

För att garantera påvisbara framsteg mot 

åtagandena för 2030 bör medlemsstaterna 

nå intermediära utsläppsnivåer 2025, 

fastställda på grundval av en linjär 

minskningsbana mellan deras 

utsläppsnivåer för 2020 och de nivåer som 

definieras av deras åtaganden om 

utsläppsminskning för 2030, såvida inte 

detta skulle medföra oproportionerliga 

kostnader. Om utsläppen 2025 inte kan 

begränsas på detta sätt bör 

medlemsstaterna ange skälen i sina 

rapporter enligt detta direktiv. 

(9) Medlemsstaterna bör uppfylla de 

åtaganden om utsläppsminskning som 

anges i detta direktiv för 2020 och 2030. 

För att garantera påvisbara framsteg mot 

åtagandena för 2030 bör medlemsstaterna i 

tillämpliga fall nå intermediära 

utsläppsnivåer 2025, fastställda på 

grundval av en linjär minskningsbana 

mellan deras utsläppsnivåer för 2020 och 

de nivåer som definieras av deras 

åtaganden om utsläppsminskning för 2030, 

såvida inte detta skulle medföra 

oproportionerliga kostnader. Om utsläppen 

2025 inte kan begränsas på detta sätt bör 

medlemsstaterna ange skälen i sina 

rapporter enligt detta direktiv. 

Motivering 

Detta ändringsförslag beaktar en ändring om att ta bort åtagandena om minskning av 

ammoniak från bestämmelserna om intermediära utsläppsnivåer. Vidare beräknas en 

minskning av ammoniakutsläppen inte vara linjär över tid. 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (9a) Sedan 1990 har utsläppen av NH3 i 

EU minskat med närmare 30 % 1a. När 

utsläppstaken för NH3 fastställs bör man 

därför ta hänsyn till de ansträngningar 

som har gjorts av både enskilda 

medlemsstater och av jordbrukssektorn i 

unionen i allmänhet. Kompromisser med 

djurskyddet bör också tas i beaktande, 

t.ex. lösdrift och betesdrift, som 

visserligen leder till större utsläpp än 

stängda djurstallar men som också 

garanterar högre djurskyddsstandarder.  

 ______________ 

 1a Se Eurostat (2013). Jordbruks-, 

skogsbruks- och fiskeristatistik. 2013 års 

utgåva. Luxemburg: Europeiska 

unionens publikationsbyrå, s. 119. 

Motivering 

Jordbrukssektorns referensscenario startar inte från noll. I all framtida politik om 

luftkvaliteten bör minskningar som redan uppnåtts (och bekostats) av jordbruket få ett 

erkännande, så att man inte avskräcker från tidiga eller ytterligare åtgärder. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 9b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (9b) För att säkerställa lika villkor i hela 

unionen bör minskningar av NH3 i luften 

som åstadkommits genom olika politiska 

åtgärder i unionen, såsom rådets direktiv 

91/676/EEG1a och nationella politiska 

strategier för att minska nedfallet av NH3 

i Natura 2000-områden på grundval av 

rådets direktiv 92/43/EEG1b, tas i 



 

PE551.862v02-00 10/36 AD\1062939SV.doc 

SV 

beaktande i samband med de nationella 

luftvårdsprogrammen enligt detta direktiv. 

 ___________________ 

 1a Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 

december 1991 om skydd mot att vatten 

förorenas av nitrater från jordbruket 

(EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).  

 1b Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 

maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter (EGT L 59, 

8.3.1996, s. 63). 

Motivering 

Ur perspektivet bättre lagstiftning är det nödvändigt att framhålla de befintliga synergierna 

inom EU:s regelverk för miljöskydd. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att göra det lättare att på ett 

kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella 

åtagandena om utsläppsminskning och de 

intermediära utsläppsnivåerna bör 

medlemsstaterna ha rätt att inräkna 

minskade utsläpp från internationell sjöfart 

om utsläppen från den sektorn är mindre än 

de utsläppsnivåer som skulle bli följden om 

normerna i unionens lagstiftning efterlevs, 

inklusive gränsvärdena för svavel i 

bränslen enligt rådets direktiv 

1999/32/EG21. Medlemsstaterna bör också 

ha möjlighet att gemensamt uppfylla sina 

åtaganden och intermediära 

utsläppsnivåer för metan (CH4) och att 

använda sig av Europaparlamentets och 

rådets beslut nr 406/2009/EG i detta 

syfte22. Vid kontroll av överensstämmelsen 

med nationella utsläppstak, åtaganden om 

utsläppsminskningar och intermediära 

utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera 

sina nationella utsläppsinventeringar mot 

(11) För att göra det lättare att på ett 

kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella 

åtagandena om utsläppsminskning och de 

intermediära utsläppsnivåerna bör 

medlemsstaterna ha rätt att inräkna 

minskade utsläpp från internationell sjöfart 

om utsläppen från den sektorn är mindre än 

de utsläppsnivåer som skulle bli följden om 

normerna i unionens lagstiftning efterlevs, 

inklusive gränsvärdena för svavel i 

bränslen enligt rådets direktiv 

1999/32/EG21. Vid kontroll av 

överensstämmelsen med nationella 

utsläppstak, åtaganden om 

utsläppsminskningar och intermediära 

utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera 

sina nationella utsläppsinventeringar mot 

bakgrund av bättre vetenskapliga 

kunskaper och metoder beträffande 

utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att 

en medlemsstat tillämpar dessa 

flexibilitetsbestämmelser om villkoren i 
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bakgrund av bättre vetenskapliga 

kunskaper och metoder beträffande 

utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att 

en medlemsstat tillämpar dessa 

flexibilitetsbestämmelser om villkoren i 

detta direktiv inte är uppfyllda. 

detta direktiv inte är uppfyllda. 

_______________________ _____________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 

april 1999 om att minska svavelhalten i 

vissa flytande bränslen och om ändring av 

direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

21 Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 

april 1999 om att minska svavelhalten i 

vissa flytande bränslen och om ändring av 

direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

22 Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om 

medlemsstaternas insatser för att minska 

sina växthusgasutsläpp i enlighet med 

gemenskapens åtaganden om minskning 

av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 

140, 5.6.2009, s. 136). 

 

Motivering 

Att ta med minskningsåtaganden för metan i direktivet om nationella utsläppstak begränsar 

den flexibilitet som beslutet om insatsfördelning (beslut nr 406/2009/EG) medger i arbetet 

med minskade växthusgasutsläpp och skapar dessutom överreglering, med tanke på att metan 

är en växthusgas vars utsläpp redan omfattas av beslut nr 406/2009/EG inom ramen för den 

europeiska klimat- och energipolitiken. Åtgärder för att ytterligare minska metanutsläppen 

skulle dessutom påverka djurskyddet negativt. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Medlemsstaterna bör anta och 

genomföra nationella luftvårdsprogram för 

att uppfylla sina utsläppsminskningskrav 

och intermediära utsläppsnivåer och för att 

effektivt bidra till att unionens 

luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör 

medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av 

att minska utsläppen i zoner och 

tätbebyggelser med höga 

luftföroreningshalter och/eller i områden 

(12) Medlemsstaterna bör anta och 

genomföra nationella luftvårdsprogram 

som tar hänsyn till de olika antropogena 

utsläpp som bidrar till ökningen av 

växthusgaser, och som samtidigt skiljer 

mellan industri- och jordbruksutsläpp, för 

att uppfylla sina utsläppsminskningskrav 

och intermediära utsläppsnivåer och för att 

effektivt bidra till att unionens 

luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör 
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som kraftigt bidrar till luftföroreningar i 

andra zoner och tätbebyggelser, även i 

grannländerna. De nationella 

luftvårdsprogrammen bör därför bidra till 

ett framgångsrikt genomförande av 

luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/50/EG23. 

medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av 

att minska utsläppen i zoner och 

tätbebyggelser med höga 

luftföroreningshalter och/eller i områden 

som kraftigt bidrar till luftföroreningar i 

andra zoner och tätbebyggelser, även i 

grannländerna. De nationella 

luftvårdsprogrammen bör därför bidra till 

ett framgångsrikt genomförande av 

luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/50/EG23. 

__________________ __________________ 

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/50/EG av den 21 maj 2008 om 

luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT 

L 152, 11.6.2008, s. 1). 

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/50/EG av den 21 maj 2008 om 

luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT 

L 152, 11.6.2008, s. 1). 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att minska utsläppen till luft av 

NH3 och PM2,5 från stora utsläppskällor bör 

de nationella luftvårdsprogrammen 

innefatta åtgärder för jordbrukssektorn. 

Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra 

andra åtgärder med likvärdiga 

miljöprestanda som de åtgärder som anges 

i detta direktiv, om det är motiverat av 

särskilda nationella förhållanden. 

(13) För att minska utsläppen till luft av 

NH3 och PM2,5 från stora utsläppskällor 

bör de nationella luftvårdsprogrammen 

innefatta åtgärder för jordbrukssektorn. 

Dessa åtgärder bör vara kostnadseffektiva 

och grundas på vetenskapligt fastställda 

data och vetenskapliga slutsatser, med 

beaktande av de vetenskapliga framstegen 

och tidigare åtgärder som vidtagits av 

medlemsstaterna. Det vore även lämpligt 

att utarbeta gemensamma riktlinjer på 

unionsnivå om god praxis för NH3-

användning i jordbruket för att försöka 

minska dessa utsläpp. Medlemsstaterna 

bör ha rätt att genomföra andra åtgärder 

med likvärdiga miljöprestanda som de 

åtgärder som anges i detta direktiv, om det 

är motiverat av särskilda nationella 

förhållanden. 
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Motivering 

Ammoniakutsläpp från jordbrukssektorn är föremål för biologiska processer, och därför kan 

dessa utsläpp inte undvikas helt. Vetenskapligt baserade strategier för att ytterligare minska 

dessa utsläpp är av yttersta vikt. Det finns olika tillvägagångssätt för ytterligare minskade 

ammoniakutsläpp från jordbrukssektorn. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att bedöma effektiviteten i de 

nationella åtaganden om 

utsläppsminskningar som anges i detta 

direktiv bör medlemsstaterna, om det är 

praktiskt möjligt, också övervaka 

effekterna av sådana minskningar i 

terrestra och akvatiska ekosystem, i 

enlighet med internationellt erkända 

riktlinjer, och rapportera dessa effekter. 

(18) För att bedöma effektiviteten i de 

nationella åtaganden om 

utsläppsminskningar som anges i detta 

direktiv bör medlemsstaterna i tillämpliga 

fall, och om det är praktiskt möjligt, också 

övervaka effekterna av sådana minskningar 

i terrestra och akvatiska ekosystem, i 

enlighet med internationellt erkända 

riktlinjer, och rapportera dessa effekter. 

Motivering 

Ur perspektivet bättre lagstiftning behövs konsekvens inom EU:s regelverk för miljöskydd, i 

tillämpliga fall och om det är praktiskt möjligt. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För att beakta den tekniska 

utvecklingen bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen vad gäller 

ändring av de riktlinjer för rapportering 

som anges i bilaga I, i del 1 i bilaga III 

samt i bilagorna IV och V för att anpassa 

dem till den tekniska utvecklingen. Det är 

av särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

(21) För att beakta den tekniska 

utvecklingen bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen vad gäller 

ändring av de riktlinjer för rapportering 

som anges i bilaga I, i del 1 i bilaga III 

samt i bilagorna IV och V för att anpassa 

dem till den tekniska utvecklingen. Det är 

av särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 
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förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. Kommissionen bör, då den 

förbereder och utarbetar delegerade akter, 

se till att relevanta handlingar översänds 

samtidigt till Europaparlamentet och rådet 

och att detta sker så snabbt som möjligt 

och på lämpligt sätt. 

förberedande arbete, särskilt med experter 

och företrädare för olika sektorer och 

grupper i samhället. Kommissionen bör, 

då den förbereder och utarbetar delegerade 

akter, se till att relevanta handlingar 

översänds samtidigt till Europaparlamentet 

och rådet och att detta sker så snabbt som 

möjligt och på lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syfte Direktivets syfte 

Detta direktiv fastställer gränser för 

medlemsstaternas utsläpp till luften av 

försurande och övergödande föroreningar, 

ozonbildande ämnen, primära partiklar och 

prekursorer till sekundära partiklar och 

andra luftföroreningar, och inför krav på 

att nationella luftvårdsprogram utarbetas, 

antas och genomförs samt på att utsläpp av 

föroreningar och deras effekter övervakas 

och rapporteras. 

Syftet med detta direktiv är att begränsa 

utsläppen till luften av skadliga, 

försurande och övergödande föroreningar, 

vissa ozonbildande luftföroreningar, 

primära partiklar, prekursorer till 

sekundära partiklar och andra 

luftföroreningar för att effektivt skydda 

människors hälsa och miljön i unionen 

mot risken för negativa effekter av 

luftföroreningar genom att uppfylla det 

långsiktiga målet om att inte överskrida 

Världshälsoorganisationens riktlinjer för 

luftkvalitet och inte heller överskrida 

kritiska nivåer och belastningar för 

miljöskyddet, genom att göra nationella 

åtaganden om utsläppsminskningar för 

åren 2020 och 2030. Detta kräver att 

nationella luftvårdsprogram utarbetas, 

antas och genomförs samt att utsläpp av 

föroreningar och deras effekter övervakas 

och rapporteras. 

Motivering 

Förslaget innehåller ingen beskrivning av direktivets mål, det vill säga något som motsvarar 

artikel 1 i det nuvarande direktivet om nationella utsläppstak (2001/81/EG). Målet anges i 

skäl 7 i förordet till förslaget, men det bör också skrivas in i den rättsligt bindande texten. Det 

mål som föreslås här är förenligt med det som redan har antagits av EU i det nuvarande 

direktivet om nationella utsläppstak och det sjunde miljöhandlingsprogrammet. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. ozonbildande ämnen: kväveoxider, 

flyktiga organiska föreningar utom metan, 

metan och kolmonoxid. 

2. ozonbildande ämnen: kväveoxider och 

flyktiga organiska föreningar utom metan. 

Motivering 

I enlighet med föredragandens ändringsförslag nr 9, 19 och 20 samt det föregående 

ändringsförslaget till artikel 1 ska utsläppstaket för metan tas bort från förslaget. Därför bör 

metan och även kolmonoxid (som inte tas upp i detta förslag) tas bort från detta stycke. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 12a. EU:s källbaserade 

luftföroreningspolitik: förordningar eller 

direktiv som, oberoende av de mål som 

anges i de förordningarna eller 

direktiven, syftar till att helt eller delvis 

minska utsläppen av svaveldioxid (SO2), 

kväveoxider (NOx), flyktiga organiska 

föreningar utom metan (NMVOC), 

ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och 

metan (CH4) genom att vidta 

minskningsåtgärder vid källan, vilket 

minst, men inte uteslutande, ska omfatta 

utsläppsminskningar som görs i enlighet 

med 

 – direktiv 94/63/EG1a, 

 – direktiv 97/68/EG1b, 

 – direktiv 98/70/EG1c, 

 – direktiv 1999/32/EG1d, 

 – direktiv 2009/126/EG1e, 
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 – direktiv 2004/42/EG1f, 

 – direktiv 2007/46/EG1g, inklusive 

förordning (EG) nr 715/20071h, 

förordning (EG) nr 79/20091i, förordning 

(EG) nr 595/2009 1j och förordning (EG) 

nr 661/20091k, 

 – direktiv 2010/75/EU1l, 

 – förordning (EU) nr 167/20131m, 

 – förordning (EU) nr168/20131n, 

 – direktiv 2014/94/EU1o. 

 _______________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

94/63/EG av den 20 december 1994 om 

begränsning av utsläpp av flyktiga 

organiska ämnen (VOC) vid lagring av 

bensin och vid distribution av bensin från 

depåer till bensinstationer (EGT L 365, 

31.12.1994, s. 24). 

 1b Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/68/EG av den 16 december 1997 om 

tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av 

gas- och partikelformiga föroreningar 

från förbränningsmotorer som skall 

monteras i mobila maskiner som inte är 

avsedda att användas för transporter på 

väg (EGT L 59, 27.2.1998, s. 1). 

 1c Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/70/EG av den 13 oktober 1998 om 

kvaliteten på bensin och dieselbränslen 

och om ändring av rådets direktiv 

93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, 

s. 58). 

 1d Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 

april 1999 om att minska svavelhalten i 

vissa flytande bränslen och om ändring av 

direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

 1e Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om 

återvinning av bensinångor steg II, vid 

tankning av motorfordon på 

bensinstationer (EUT L 285, 31.10.2009, 
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s. 36). 

 1f Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/42/EG av den 21 april 2004 om 

begränsning av utsläpp av flyktiga 

organiska föreningar förorsakade av 

användning av organiska lösningsmedel i 

vissa färger och lacker samt produkter för 

fordonsreparationslackering och om 

ändring av direktiv 1999/13/EG (EUT L 

143, 30.4.2004, s. 87). 

 1g Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/46/EG av den 5 september 2007 om 

fastställande av en ram för godkännande 

av motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon samt av system, komponenter och 

separata tekniska enheter som är avsedda 

för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 

263, 9.10.2007, s. 1). 

 1h Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 

juni 2007 om typgodkännande av 

motorfordon med avseende på utsläpp 

från lätta personbilar och lätta 

nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 

tillgång till information om reparation 

och underhåll av fordon (EUT L 171, 

29.6.2007, s. 1). 

 1i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 

januari 2009 om typgodkännande av 

vätgasdrivna motorfordon och om 

ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 

35, 4.2.2009, s. 32). 

 1j Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 

juni 2009 om typgodkännande av 

motorfordon och motorer vad gäller 

utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och 

om tillgång till information om reparation 

och underhåll av fordon samt om ändring 

av förordning (EG) nr 715/2007 och 

direktiv 2007/46/EG och om upphävande 

av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG 

och 2005/78/EG (EUT L 188, 18.7.2009, 

s. 1). 
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 1k Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 

juli 2009 om krav för typgodkännande av 

allmän säkerhet hos motorfordon och 

deras släpvagnar samt av de system, 

komponenter och separata tekniska 

enheter som är avsedda för dem (EUT L 

200, 31.7.2009, s. 1). 

 1l Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU av den 24 november 2010 om 

industriutsläpp (samordnade åtgärder för 

att förebygga och begränsa föroreningar) 

(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17). 

 1m Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 

februari 2013 om godkännande och 

marknadstillsyn av jordbruks- och 

skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, 

s. 1). 

 1n Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 

januari 2013 om godkännande av och 

marknadstillsyn för två- och trehjuliga 

fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 

2.3.2013, s. 52). 

 1o Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 

utbyggnad av infrastrukturen för 

alternativa bränslen (EUT L 307, 

28.10.2014, s. 1). 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led 12b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 12b. kritisk belastning: en kvantitativ 

uppskattning av exponeringen för en eller 

flera föroreningar, under vilken det, såvitt 

man i dag vet, inte uppstår några 

allvarliga negativa verkningar för vissa 

känsliga delar av miljön. 
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Motivering 

Definitionen av ”kritisk belastning” är kopplad till texter i de föreslagna nya artiklarna om 

mål och granskning. Den hämtas från ”artikel 3: definitioner” i det nuvarande direktivet 

(2001/81/EG) om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar och 2012 års 

Göteborgsprotokoll till konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led 12c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 12c. kritisk nivå: den koncentration av 

föroreningar i atmosfären eller flöden till 

mottagare över vilken det, såvitt man i dag 

vet, kan uppkomma direkta negativa 

verkningar för olika mottagare, t.ex. 

människor, växter, ekosystem eller 

material. 

Motivering 

Definitionen av ”kritisk nivå” är kopplad till texter i de föreslagna nya artiklarna om mål och 

granskning. Den hämtas från ”artikel 3: definitioner” i det nuvarande direktivet 

(2001/81/EG) om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar och 2012 års 

Göteborgsprotokoll till konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska, som ett minimum, 

begränsa sina årliga antropogena utsläpp av 

svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), 

flyktiga organiska föreningar utom metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar 

(PM2,5) och metan (CH4) enligt de 

nationella åtaganden om 

utsläppsminskning som gäller från och med 

2020 och 2030, i enlighet med bilaga II. 

1. Medlemsstaterna ska begränsa sina 

årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid 

(SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga 

organiska föreningar utom metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) och partiklar 

(PM2,5) enligt de nationella åtaganden om 

utsläppsminskning som gäller från och med 

2020 och 2030, i enlighet med bilaga II. 
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Motivering 

Att ta med minskningsåtaganden för metan i direktivet om nationella utsläppstak begränsar 

den flexibilitet som beslutet om insatsfördelning (beslut nr 406/2009/EG) medger i arbetet 

med minskade växthusgasutsläpp och skapar dessutom överreglering, med tanke på att metan 

är en växthusgas vars utsläpp redan omfattas av beslut nr 406/2009/EG inom ramen för den 

europeiska klimat- och energipolitiken. Åtgärder för att ytterligare minska metanutsläppen 

skulle dessutom påverka djurskyddet negativt. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 1 ska medlemsstaterna vidta alla 

nödvändiga åtgärder som inte medför 

oproportionerliga kostnader för att till 2025 

begränsa sina antropogena utsläpp av SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 och CH4. 

Nivåerna för dessa utsläpp ska bestämmas 

på grundval av sålda bränslen, med en 

linjär minskningsbana mellan 

medlemsstaternas utsläppsnivåer för 2020 

och de utsläppsnivåer som definieras av 

deras åtaganden om utsläppsminskning för 

2030. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 1 får medlemsstaterna vidta åtgärder 

som inte medför oproportionerliga 

kostnader för att till 2025 begränsa sina 

antropogena utsläpp av SO2, NOx, 

NMVOC och PM2,5. Nivåerna för dessa 

utsläpp ska bestämmas på grundval av 

sålda bränslen, med en minskningsbana 

mellan medlemsstaternas utsläppsnivåer 

för 2020 och de utsläppsnivåer som 

definieras av deras åtaganden om 

utsläppsminskning för 2030. 

Motivering 

När utsläppstaken för NH3 fastställs bör tidigare ansträngningar av medlemsstaterna att 

minska NH3 i jordbrukssektorn få ett erkännande. Att ta med minskningsåtaganden för metan 

i direktivet om nationella utsläppstak begränsar den flexibilitet som beslutet om 

insatsfördelning (beslut nr 406/2009/EG) medger i arbetet med minskade växthusgasutsläpp 

och skapar dessutom överreglering, med tanke på att metan är en växthusgas vars utsläpp 

redan omfattas av det beslutet. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utsläppen för 2025 inte kan 

begränsas i enlighet med den fastställda 

minskningsbanan, ska medlemsstaterna 

ange skälen i sina rapporter till 

kommissionen i enlighet med artikel 9. 

utgår 

Motivering 

Införandet av åtaganden om utsläppsminskningar fram till 2025 medför ytterligare en 

administrativ och ekonomisk börda för aktörer och myndigheter. Den här typen av mål bör 

inte vara obligatoriska utan vägledande för medlemsstaterna, för att underlätta deras 

planering. Dessutom går det inte att uppnå en linjär minskning till följd av variationerna i 

utsläpp efter sektorer eller nationella utsläpp, samt de ändringar som beror på uppdateringen 

av inventeringarna för basåret. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om dessa skäl enligt den berörda 

medlemsstaten består i att det inte går att 

uppnå de tänkta utsläppsminskningarna, 

eller de utsläppsminskningar som borde 

ha uppnåtts i enlighet med punkterna 1 

eller 2, genom tillämpning av unionens 

källbaserade luftföroreningspolitik, ska 

kommissionen inom ett år efter det att 

medlemsstaten har överlämnat sin rapport 

lägga fram ett förslag till anpassning av 

de nationella åtaganden om 

utsläppsminskningar som anges i 

bilaga II. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 3 – led da (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Utsläpp av metan från mag-

tarmkanalen, som produceras naturligt 

vid uppfödning av idisslare. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 3 – led db (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (db) Utsläpp från jordbruk belägna i 

missgynnade bergsområden och yttersta 

randområden enligt förordning (EU) nr 

1305/20131 a. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 

december 2013 om stöd för 

landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(Ejflu) och om upphävande av rådets 

förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 

347 20.12.2013, s. 487). 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  3a. Senast den 31 december 2016 ska 

kommissionen lägga fram ett förslag med 

reviderade minskningsåtaganden för 

NH3. I samband med det ska 

kommissionen 

 a) säkerställa lika villkor i hela unionen, 

 b) se till att minskningsnivåerna inom 

unionen konvergerar ytterligare. 
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Motivering 

När utsläppstaken för NH3 fastställs bör tidigare ansträngningar som medlemsstaterna gjort 

sedan 1990 för att minska NH3 i jordbrukssektorn få ett erkännande. Det är viktigt att se till 

att lika villkor råder och att minskningsmålen inom unionen konvergerar ytterligare. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att efterleva de intermediära 

utsläppsnivåer som fastställs för 2025 i 

enlighet med artikel 4.2, och de nationella 

åtaganden om utsläppsminskning som 

anges i bilaga II och som gäller från och 

med 2030 för NOx, SO2 och PM2,5, får 

medlemsstaterna räkna av 

utsläppsminskningar för NOx, SO2 och 

PM2,5 som uppnåtts av internationell sjöfart 

från utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från 

andra källor under samma år, förutsatt att 

de uppfyller följande villkor: 

1. För att efterleva de nationella åtaganden 

om utsläppsminskning som anges i bilaga 

II och som gäller från och med 2030 för 

NOX, SO2 och PM2,5 får medlemsstaterna 

räkna av utsläppsminskningar för NOX, 

SO2 och PM2,5 som uppnåtts av 

internationell sjöfart från utsläpp av NOX, 

SO2 och PM2,5 från andra källor under 

samma år, förutsatt att de uppfyller 

följande villkor: 

Motivering 

Ändring i enlighet med den ändring som föreslås i artikel 4.2. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får gemensamt 

genomföra sina åtaganden om 

utsläppsminskning och intermediära 

utsläppsnivåer för metan enligt bilaga II, 

förutsatt att de uppfyller följande villkor:  

utgår 

(a) De uppfyller alla tillämpliga krav och 

villkor som införts med tillämpning av 

unionslagstiftningen, inklusive 

Europaparlamentets och rådets beslut 
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nr 406/2009/EG. 

(b) De har antagit och genomfört 

effektiva bestämmelser för att garantera 

att det gemensamma genomförandet 

fungerar korrekt. 

 

Motivering 

Att ta med minskningsåtaganden för metan i direktivet om nationella utsläppstak begränsar 

den flexibilitet som beslutet om insatsfördelning (beslut nr 406/2009/EG) medger i arbetet 

med minskade växthusgasutsläpp och skapar dessutom överreglering, med tanke på att metan 

är en växthusgas vars utsläpp redan omfattas av beslut nr 406/2009/EG inom ramen för den 

europeiska klimat- och energipolitiken. Åtgärder för att ytterligare minska metanutsläppen 

skulle dessutom påverka djurskyddet negativt. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstater som avser att tillämpa 

punkterna 1, 2 och 3 ska informera 

kommissionen senast den 30 september det 

år som föregår det aktuella 

rapporteringsåret. Informationen ska 

omfatta berörda föroreningar och sektorer 

och, i förekommande fall, storleken av 

effekterna på nationella 

utsläppsinventeringar. 

4. Medlemsstater som avser att tillämpa 

punkterna 1 och 3 ska informera 

kommissionen senast den 30 september det 

år som föregår det aktuella 

rapporteringsåret. Informationen ska 

omfatta berörda föroreningar och sektorer 

och, i förekommande fall, storleken av 

effekterna på nationella 

utsläppsinventeringar. 

Motivering 

Följdändring på grund av strykningen av punkt 2 i denna artikel. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om kommissionen inte har framfört några 

invändningar inom nio månader från och 

med mottagandet av den rapport som avses 

Om kommissionen inte har framfört några 

invändningar inom nio månader från och 

med mottagandet av den rapport som avses 
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i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda 

medlemsstaten anse att den tillämpade 

flexibiliteten har godtagits och är giltig för 

det året. Om kommissionen anser att 

tillämpningen av en flexibilitet inte 

överensstämmer med gällande krav och 

kriterier, ska den fatta ett beslut och 

informera medlemsstaten om att 

flexibiliteten inte kan godtas. 

i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda 

medlemsstaten anse att den tillämpade 

flexibiliteten har godtagits och är giltig för 

det året. Om kommissionen anser att 

tillämpningen av en flexibilitet inte 

överensstämmer med gällande krav och 

kriterier, ska den fatta ett beslut och 

informera medlemsstaten om att 

flexibiliteten inte kan godtas och om 

skälen till detta beslut. 

Motivering 

Kommissionen bör ge medlemsstaten en motivering till att flexibiliteten inte kan godtas. Detta 

kommer att hjälpa medlemsstaten att förbättra sin användning av flexibilitet. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska utarbeta och anta 

ett nationellt luftvårdsprogram i enlighet 

med del 2 i bilaga III för att begränsa sina 

årliga antropogena utsläpp i enlighet med 

artikel 4. 

1. Medlemsstaterna ska utarbeta och anta 

ett nationellt luftvårdsprogram i enlighet 

med del 2 i bilaga III för att begränsa sina 

årliga antropogena utsläpp i enlighet med 

artikel 4, så att de inte överskrider kritiska 

nivåer som skadar folkhälsan och miljön, 

genom att följa 

Världshälsoorganisationens riktlinjer för 

luftkvalitet och inte överskrida de kritiska 

belastningar och nivåer som anges i 

luftvårdskonventionen. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Kommissionen får också närmare ange 

formatet och nödvändig information 

beträffande medlemsstaternas nationella 

luftvårdsprogram i form av 

9. Kommissionen ska också närmare ange 

formatet och nödvändig information 

beträffande medlemsstaternas nationella 

luftvårdsprogram i form av 
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genomförandeakter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 14. 

genomförandeakter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 14. 

Motivering 

Det krävs en genomförandeakt för att garantera en harmoniserad utformning av de nationella 

luftvårdsprogrammen. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstater som väljer att tillämpa 

flexibilitet enligt artikel 5.2 ska lämna en 

separat rapport som gör det möjligt för 

kommissionen att granska och bedöma 

om kraven i den artikeln är uppfyllda. 

utgår 

Motivering 

Följdändring efter strykningen av artikel 5.2. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Medlemsstaterna ska fastställa 

utsläppsinventeringarna, inklusive 

justerade utsläppsinventeringar, 

utsläppsprognoserna och den informativa 

inventeringsrapporten i enlighet med bilaga 

IV. 

7. Medlemsstaterna ska fastställa 

utsläppsinventeringarna, i förekommande 

fall inklusive justerade 

utsläppsinventeringar, utsläppsprognoserna 

och den informativa inventeringsrapporten 

i enlighet med bilaga IV. 

Motivering 

De justerade utsläppsinventeringarna ska endast fastställas om medlemsstaten väljer den 

flexibilitet som anges i artikel 5.3. 

 



 

AD\1062939SV.doc 27/36 PE551.862v02-00 

 SV 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska rapportera sina 

nationella utsläpp och prognoser för CH4 

i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 525/201331. 

utgår 

__________________  

31 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 

maj 2013 om en mekanism för att 

övervaka och rapportera utsläpp av 

växthusgaser och för att rapportera 

annan information på nationell nivå och 

unionsnivå som är relevant för 

klimatförändringen och om upphävande 

av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 

18.6.2013, s. 13). 

 

Motivering 

Utsläppen av CH4 regleras redan i lagstiftningen om klimatförändring. Det behöver inte 

införas ytterligare bestämmelser i det här direktivet. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De rapporter som avses i punkt 1 kan 

innefatta en bedömning av de miljömässiga 

och samhällsekonomiska effekterna av 

detta direktiv. 

2. De rapporter som avses i punkt 1 kan 

innefatta en bedömning av de miljömässiga 

effekterna och ska omfatta en heltäckande 

bedömning av de samhällsekonomiska 

effekterna av detta direktiv. 

Motivering 

De samhällsekonomiska effekterna av förslaget och direktivet bör inte vara frivilliga i de 

rapporter från kommissionen som anges, utan vara en obligatorisk del i dem. 
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Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen ska offentliggöra dessa 

rapporter. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 10a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10a 

 Översyn 

 Kommissionen ska göra en översyn av de 

nationella utsläppstak som fastställs i 

detta direktiv tillsammans med en översyn 

av gränserna i direktivet om medelstora 

förbränningsanläggningar 

(EU/2015XXX) samt klimat- och 

energimålen för 2030. 

Motivering 

Det är viktigt att få en heltäckande bild av synergieffekterna mellan klimat- och 

luftkvalitetslagstiftningen, både eventuella positiva effekter såsom kostnadseffektivitet och 

risken för negativa effekter såsom risken för dubbel lagstiftning. Därför behöver översynen av 

detta direktiv göras parallellt med översyner av annan relevant klimat- och 

luftkvalitetslagstiftning. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Unionen och medlemsstaterna ska vid 

behov sörja för bilateralt och multilateralt 

samarbete med tredjeländer och 

Unionen och medlemsstaterna ska vid 

behov sörja för bilateralt och multilateralt 

samarbete med tredjeländer och 
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samordning inom relevanta internationella 

organisationer såsom FN:s miljöprogram 

(Unep), FN:s ekonomiska kommission för 

Europa (Unece), Internationella 

sjöfartsorganisationen (IMO) och 

Internationella civila 

luftfartsorganisationen (Icao), bland annat 

genom utbyte av information, avseende 

vetenskaplig och teknisk forskning och 

utveckling, i syfte att förbättra 

förutsättningarna för utsläppsminskningar. 

samordning inom relevanta internationella 

organisationer såsom FN:s miljöprogram 

(Unep), FN:s ekonomiska kommission för 

Europa (Unece), FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation (FAO), 
Internationella sjöfartsorganisationen 

(IMO) och Internationella civila 

luftfartsorganisationen (Icao), bland annat 

genom utbyte av information, avseende 

vetenskaplig och teknisk forskning och 

utveckling, i syfte att förbättra 

förutsättningarna för utsläppsminskningar. 

Motivering 

Med tanke på de aspekter på jordbruk och geopolitisk livsmedelssäkerhet som ingår i vissa av 

åtgärderna i detta förslag är det lämpligt och relevant att samordna och samarbeta med 

FAO. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – tabell A – rad 3 

 

Kommissionens förslag 

Totala nationella 

utsläpp per 

källkategori 

CH4 Årligen, från 2005 till 

rapporteringsår minus 2 

(X–2) 

15/2**** 

_________________ 

**** Rapporter som måste ändras till följd av fel ska lämnas inom fyra veckor och innehålla 

en klar redogörelse för gjorda ändringar. 

 

Parlamentets ändringsförslag 

utgår 

Motivering 

EU:s klimat- och energipaket, beslut nr 406/2009/EG, omfattar också metanutsläpp. Källorna 

till metanutsläpp är väldigt olika från medlemsstat till medlemsstat, och därför kommer 

specifika minskningsåtgärder att vara kraftigt beroende av nationella energi- och 

klimathandlinsplaner och bör inte tas upp även i direktivet om nationella utsläppstak. 
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Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – tabell C – rad 4 

 

Kommissionens förslag 

Prognostiserade 

utsläpp per 

aggregerad 

källkategori  

CH4 Rapportering vartannat år, 

omfattande varje år fr.o.m. 

år X t.o.m. 2030 och, om 

uppgifter finns, 2040 och 

2050 

15/3 

 

Parlamentets ändringsförslag 

utgår 

 

Motivering 

EU:s klimat- och energipaket, beslut nr 406/2009/EG, omfattar också metanutsläpp. Källorna 

till metanutsläpp är väldigt olika från medlemsstat till medlemsstat, och därför kommer 

specifika minskningsåtgärder att vara kraftigt beroende av nationella energi- och 

klimathandlinsplaner och bör inte tas upp även i direktivet om nationella utsläppstak. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – tabell b – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Åtaganden om utsläppsminskning för 

ammoniak (NH3), fina partiklar (PM2,5) 

och metan (CH4). Sålda bränslen, basår 

2005. 

Åtaganden om utsläppsminskning för 

ammoniak (NH3) och fina partiklar 

(PM2,5). Sålda bränslen, basår 2005. 

Motivering 

EU:s klimat- och energipaket, beslut nr 406/2009/EG, omfattar också metanutsläpp. Källorna 

till metanutsläpp är väldigt olika från medlemsstat till medlemsstat, och därför kommer 

specifika minskningsåtgärder att vara kraftigt beroende av nationella energi- och 

klimathandlinsplaner och bör inte tas upp även i direktivet om nationella utsläppstak. 
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Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – tabell b – kolumn 4  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För varje år fr.o.m. 2030 utgår 

[...]  

Motivering 

Sedan 1990 har ammoniakutsläppen i EU minskat med närmare 30 %. När utsläppstaken för 

NH3 fastställs bör därför tidigare ansträngningar av medlemsstaterna att minska NH3 få ett 

erkännande. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – tabell b – kolumn 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För varje år fr.o.m. 2030 utgår 

[...]  

Motivering 

Strykningen är i linje med andra ändringsförslag som syftar till att ta bort 

minskningsåtaganden för metan i direktivet om nationella utsläppstak. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I tillämpliga fall ska medlemsstaterna 

använda Uneces Guidance Document for 

Preventing and Abating Ammonia 

Emissions (nedan kallat 

riktlinjedokumentet för ammoniak)1, och 

bästa tillgängliga teknik enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU2 vid genomförandet av de 

I tillämpliga fall får medlemsstaterna så 

långt det är möjligt använda Uneces 

Guidance Document for Preventing and 

Abating Ammonia Emissions (nedan kallat 

riktlinjedokumentet för ammoniak)1 och 

bästa tillgängliga teknik enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU2 vid genomförandet av de 
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åtgärder som anges i del 1 åtgärder som anges i del 1. 

____________________ ____________________ 

1 Beslut 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 

1.   

1 Beslut 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 

1.   

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU av den 24 november 2010 om 

industriutsläpp (samordnade åtgärder för 

att förebygga och begränsa föroreningar) 

(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17). 

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU av den 24 november 2010 om 

industriutsläpp (samordnade åtgärder för 

att förebygga och begränsa föroreningar) 

(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17). 

Motivering 

Ordet ”ska” stämmer inte överens med rubriken på del 1: ”Åtgärder som kan ingå i det 

nationella luftvårdsprogrammet”. Medlemsstaterna bör ha manöverutrymme att bestämma 

vilka åtgärder de ska genomföra. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – inledningen – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Vid utvecklingen av sina åtgärder och sin 

politik ska medlemsstaterna 

 i) följa de åtgärder för kontroll av 

ammoniak från jordbrukskällor som 

anges i bilaga IX till 

Göteborgsprotokollet,  

 ii) beakta Uneces riktlinjedokumentet för 

ammoniak, Uneces Framework Code for 

Good Agricultural Practice for Reducing 

Ammonia Emissions, reviderat 2014, och 

bästa tillgängliga teknik enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU. 

Motivering 

De åtgärder som anges i bilaga III bör stämma överens med de riktlinjer som antas på 

Unece-nivå. Medlemsstaterna bör åläggas att ta hänsyn till detta när de beslutar om 

åtgärder. 
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Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Kvävehushållning, med beaktande av 

kvävets hela kretslopp. 

(a) Kvävehushållning, med beaktande av 

kvävets hela kretslopp (bland annat 

upprättande av förvaltningsplaner för 

mark och näringsämnen). 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Metoder för stallgödselspridning som 

ger låga utsläpp.  

(c) Metoder för stallgödselspridning som 

ger låga utsläpp, bland annat separation 

av flytande och fasta fraktioner. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) System för bearbetning och 

kompostering av stallgödsel som ger låga 

utsläpp. 

(e) System för bearbetning och 

kompostering av stallgödsel som ger låga 

utsläpp, bland annat separation av 

flytande och fasta fraktioner. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt C – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I samband med de åtgärder som beskrivs 

i avsnitten A och B ovan bör 

medlemsstaterna se till att påverkan på 

1. I samband med de åtgärder som beskrivs 

i avsnitten A och B ovan bör 

medlemsstaterna se till att påverkan på 
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små- och mikrojordbruk beaktas till fullo. 

Medlemsstaterna får exempelvis undanta 

dem från dessa åtgärder när det är möjligt 

och lämpligt mot bakgrund av gällande 

minskningsåtaganden. 

små- och mikrojordbruk och på jordbruk 

belägna i missgynnade bergsområden 
beaktas till fullo. Medlemsstaterna får 

exempelvis undanta dem från dessa 

åtgärder när det är möjligt och lämpligt 

mot bakgrund av gällande 

minskningsåtaganden, samtidigt som lika 

villkor ska säkerställas i hela unionen. 

Motivering 

Återverkningarna på små- och mikrojordbruk bör beaktas. Samtidigt bör lika villkor 

säkerställas. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led a – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(i) policyprioriteringar och deras koppling 

till prioriteringar inom andra relevanta 

politikområden, även klimatpolitik, 

(i) policyprioriteringar och deras koppling 

till prioriteringar inom andra relevanta 

politikområden, bland annat jordbruk, 

landsbygdsekonomi, industri, rörlighet 

och transport, naturskydd och 
klimatförändringar, 

Motivering 

Det finns överlappningar och synergieffekter med mer än bara klimatpolitiken i den här 

frågan: jordbruk, industri, landsbygdsekonomi och naturskydd behöver därför också tas med. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – inledningen – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För de föroreningar som anges i bilaga I, 

utom CH4, ska medlemsstaterna upprätta 

utsläppsinventeringar, justerade 

utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser 

och informativa inventeringsrapporter med 

hjälp av de metoder som antagits av 

För de föroreningar som anges i bilaga I 

ska medlemsstaterna upprätta 

utsläppsinventeringar, justerade 

utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser 

och informativa inventeringsrapporter med 

hjälp av de metoder som antagits av 
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parterna i luftvårdskonventionen (nedan 

kallade EMEP:s riktlinjer för rapportering). 

De bör därvid använda EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 

(nedan kallad EMEP/EEA:s vägledning) 

som det hänvisas till i konventionen. 

Dessutom ska den kompletterande 

information, särskilt aktivitetsdata, som 

behövs för att bedöma inventeringarna och 

prognoserna tas fram enligt samma 

riktlinjer.  

parterna i luftvårdskonventionen (nedan 

kallade EMEP:s riktlinjer för rapportering). 

De bör därvid använda EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 

(nedan kallad EMEP/EEA:s vägledning) 

som det hänvisas till i konventionen. 

Dessutom ska den kompletterande 

information, särskilt aktivitetsdata, som 

behövs för att bedöma inventeringarna och 

prognoserna tas fram enligt samma 

riktlinjer. 

Motivering 

Strykningen är i linje med andra ändringsförslag som syftar till att ta bort 

minskningsåtaganden för metan i direktivet om nationella utsläppstak. 
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