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KORT BEGRUNDELSE 

Menneskeskabte emissioner af gas og partikler er primært forårsaget af en ufuldstændig 

forbrænding af brændstoffer ved opvarmning, energiproduktion og transport, industrielle 

kemiske processer og af afslidning, der skyldes køretøjer på hjul.  Deres intensitet kan være 

sæsonbetinget, hvilket bl.a. gælder lave emissionsniveauer. 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv har til formål at fastsætte nye nationale 

emissionslofter for de vigtigste typer af luftforurenende stoffer. Forslaget til direktiv skal 

erstatte det gældende direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse 

luftforurenende stoffer inden udgangen af 2010 og skal tilpasse EU-lovgivningen til Unionens 

internationale forpligtelser i henhold til Göteborgprotokollen. Forslaget har til formål at 

mindske den potentielle risiko for folkesundheden, miljøet og klimaet. Forslaget er et resultat 

af en revision af EU's politik om beskyttelse af atmosfæren og er et led i en pakke af nye EU-

regler.  

 

Ud over at tilpasse EU-lovgivningen til de ændrede bestemmelser i denne protokol fastsætter 

direktivet en ændring, nemlig en gradvis forøgelse af reduktionsforpligtelserne fra 2020 til 

2030 og senere med hensyn til fire typer forurenende gasser som fastsat i det nuværende 

direktiv (svovldioxid, nitrogenoxid, andre flygtige organiske forbindelser end metan og 

ammoniak), med hensyn til partikler med en diameter på mindst 2,5 mikrometer (i 

overensstemmelse med den ændrede protokol) og ligeledes med hensyn til metanemissioner. 

Inden for rammerne af disse ambitiøse planer for nedbringelsen af forurenende stoffer 

fastsættes der i det foreslåede direktiv mellemsigtede emissionslofter for 2025.  

 

Medlemsstaternes forpligtelser til at nedbringe emissioner udtrykkes som en procentvis 

emissionsreduktion fra den samlede mængde af en given type forurenende stof for 

referenceåret (2005) og den samlede emission fra dette forurenende stof til atmosfæren i det 

pågældende kalenderår. Direktivet pålægger medlemsstaterne at udarbejde nationale 

programmer for nedbringelse af luftforurening og at ajourføre dem regelmæssigt (hvert andet 

år). Programmerne bør indeholde en beskrivelse af foranstaltninger, der giver 

medlemsstaterne mulighed for at vurdere de finansielle konsekvenser af at opfylde af 

reduktionsmålene. Medlemsstaterne bør endvidere være forpligtet til at overvåge emissionen 

af luftforurenende stoffer og udarbejde nationale emissionsopgørelser og -fremskrivninger. 

Såvel de nationale programmer som emissionsopgørelserne skal forelægges Kommissionen.  

 

Forslaget til direktiv indeholder ligeledes en meget lille ændring til direktiv 2003/35/EF 

vedrørende offentlig deltagelse i visse planer og programmer på miljøområdet. Denne 

ændring består af en henvisning til bestemmelsen om udarbejdelsen af nationale programmer 

for bekæmpelse af luftforurening. 

 

Det var nødvendigt at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, bl.a. på 

grund af forsuring af jorden, eutrofiering af vandet og fremadskridende klimaændringer. Det 

har derfor været nødvendigt at udarbejde en ny retsakt til konsolidering af de allerede indførte 

bestemmelser. 

 

Det vigtigste er ændringerne vedrørende bestemmelserne om offentlig deltagelse i 
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udarbejdelsen af planer og programmer på miljøområdet. Der er derfor i bilag I til 

ovennævnte direktiv blevet indført en henvisning til nationale bestemmelser om bekæmpelse 

af luftforurening. 

Ordførerens holdning 

 

Ordføreren glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets nye direktiv. Det skal 

dog siges, at dets grundlæggende elementer blev udarbejdet for et kvart århundrede siden, og 

at der mangler en henvisning til behovet for bedre lovgivning og overvågning af disse 

emissioner, navnlig på lokalt niveau, ved hjælp af en forbedring af målemetoderne.  

 

 

Særlige bemærkninger 

 

1) Forslaget har ikke taget hensyn til emissioner af alle partikler, herunder emissioner af 

partikler med en diameter på under 2,5 mikrometer, særlig dem der er mest skadelige for 

sundheden og klimaet og er i nanometerstørrelse.  

 

2) Forslaget har ikke taget højde for chlorerede aromatiske kulbrinter, dvs. dioxin. 

 

3) Et vigtigt og relevant spørgsmål er emissioners sæsonbetonede karakter, navnlig de øgede 

emissioner i opvarmningsperioden, herunder såkaldte lave emissionsniveauer. 

 

4) Emissioner spreder sig uanset grænser, og oversøiske lande samt luft- og søtransport bør 

derfor ikke undtages fra forpligtelsen til at nedbringe deres emissioner.  Lande bør ikke kunne 

påberåbe sig den såkaldte fleksibilitet ved vurderingen af deres emissioner. 

 

5) En skadelig gasart, som udledes på antropogen vis, selv om den ikke produceres på 

antropogen vis i store mængder, er hydrogensulfid (H2S). Det er velkendt, at der findes 

metoder til ved hjælp af bakterier at forædle svovlholdig råolie under søtransport, og at der 

herigennem udledes betydelige mængder af denne giftige gas (H2S) ud i atmosfæren. 

 

6) Formelt set, og navnlig hvad angår henvisninger til forskellige bilag i Kommissionens 

forslag, mangler der dog generelt gennemsigtighed i Kommissionens forslag til direktiv. Den 

foreliggende retsakt bør ifølge ordføreren for udtalelse have sine egne bilag og bør i det 

mindste mere præcist angive, hvilke specifikke dokumenter, der henvises til i bilagene. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Medlemsstaterne og Unionen har 

forpligtet sig til at reducere deres 

kviksølvsemissioner som led i 

gennemførelsen af 

Minamatakonventionen om kviksølv. 

Begrundelse 

Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølvemissionerne i EU, som krævet i 

fællesskabsstrategien for kviksølv og Minamata-konventionen om kviksølv, som 

medlemsstaterne og Unionen har underskrevet. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Den ordning med nationale 

emissionslofter, som er oprettet ved 

direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres, 

så den bringes på linje med Unionens og 

medlemsstaternes internationale 

forpligtelser. 

(6) Den ordning med nationale 

emissionslofter, som er oprettet ved 

direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres 

for at sikre, at den er i overensstemmelse 

med Unionens og medlemsstaternes 

internationale forpligtelser. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Dette direktiv bør bidrage til at 

reducere kviksølvsemissionerne i 

Unionen, som det kræves i 

fællesskabsstrategien for kviksølv fra 

2005 og Minamatakonventionen om 

kviksølv, som medlemsstaterne og 

Unionen er parter i. 
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Begrundelse 

Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølvemissionerne i EU, som det kræves i 

fællesskabsstrategien for kviksølv og Minamatakonventionen om kviksølv, som 

medlemsstaterne og Unionen er parter i. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses 

på denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020, 2025 og 2030. 

Begrundelse 

Nationale tilsagn om emissionsreduktion bør også være bindende for 2025 for at sikre 

opnåelse af et "luftkvalitetsniveau, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici 

for sundhed og miljø". 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Ved fastlæggelse af 

emissionsreduktionstilsagnene bør den 

indsats, medlemsstaterne tidligere har 
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gjort, tages i betragtning. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelse af de mellemliggende 

emissionsniveauer bør medlemsstaterne 

have ret til at medregne 

emissionsreduktioner fra international 

skibsfart, hvis emissionerne derfra er 

lavere end de emissionsniveauer, der ville 

følge af overholdelse af EU-lovgivningens 

krav, herunder grænserne for brændstoffers 

svovlindhold i Rådets direktiv 

1999/32/EF21. Medlemsstaterne bør 

ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse 

med kontrollen af opfyldelsen af deres 

nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres.  

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn bør 

medlemsstaterne have ret til at medregne 

emissionsreduktioner fra international 

skibsfart, hvis emissionerne derfra er 

lavere end de emissionsniveauer, der ville 

følge af overholdelse af EU-lovgivningens 

krav, herunder grænserne for brændstoffers 

svovlindhold i Rådets direktiv 

1999/32/EF21. Medlemsstaterne kan i 

forbindelse med kontrollen af opfyldelsen 

af deres nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 
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11.5.1999, s. 13). 11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

 

Begrundelse 

Er på linje med ændringsforslaget om at slette tilsagn om reduktion af metan fra direktivet. 

Uden disse tilsagn er der ikke behov for metoder til at sikre fælles opfyldelse af tilsagnene. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion og medvirke effektivt 

til virkeliggørelse af Unionens 

luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse 

bør medlemsstaterne tage hensyn til 

behovet for at reducere emissionerne i 

zoner og bymæssige områder, hvor 

koncentrationen af luftforurenende stoffer 

er særligt høj, og/eller som bidrager 

væsentligt til luftforureningen i andre zoner 

og bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

__________________ __________________ 
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23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Kandidatlandene og potentielle 

kandidatlande skal så vidt muligt bringe 

deres nationale lovgivning på linje med 

dette direktiv. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv finder anvendelse på 

emissioner af de forurenende stoffer, som 

er omhandlet i bilag I, fra alle kilder på 

medlemsstaternes område og i deres 

eksklusive økonomiske zone og 

forureningskontrolzone. 

Dette direktiv finder anvendelse på 

emissioner af de forurenende stoffer, som 

er omhandlet i bilag I, fra alle 

menneskeskabte kilder på 

medlemsstaternes område og i deres 

eksklusive økonomiske zone og 

forureningskontrolzone. 

Begrundelse 

Anvendelsesområdet skal være tydeligt og i overensstemmelse med andre artikler, som f.eks. 

artikel 4. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og kviksølv (Hg). Begrænsningen 

i udledninger af andre flygtige organiske 

forbindelser end metan (NMVOC) og 

metan (CH4) skal ses inden for de bredere 

rammer for reduktion af drivhusgasser. 

Begrundelse 

Bilag II skal ændres i overensstemmelse hermed. Kviksølv og kviksølvforbindelser er yderst 

giftige for mennesker, navnlig for det endnu ikke færdigudviklede nervesystem. Som damp 

absorberes det hurtigt i blodet ved inhalering. Mikrobiel metabolisme af lagret kviksølv kan 

føre til udvikling af methylkviksølv, som er en veldokumenteret nervegift, der har evnen til at 

ophobes i organismer og blive koncentreret langs fødekæden. 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne 

alle fornødne foranstaltninger for at 

begrænse deres menneskeskabte 

emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, 

PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke 

medfører uforholdsmæssigt store udgifter. 

Disse emissioner beregnes ud fra det 

solgte brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

udgår 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

 



 

AD\1060576DA.doc 11/32 PE541.321v03-00 

 DA 

henhold til artikel 9. 

Begrundelse 

Dette er en konsekvens af den ændrede artikel 4, stk. 1. Det vil sige, at nationale 

emissionsreduktionstilsagn også bør være bindende for 2025. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Følgende emissioner medregnes ikke til 

overholdelsen af stk. 1 og 2: 

udgår  

a) emissioner fra luftfartøjer, bortset fra 

start- og landingscyklus 

 

b) emissioner på De Kanariske Øer, i 

Frankrigs oversøiske departementer, på 

Madeira og på Azorerne 

 

c) emissioner fra national skibsfart til og 

fra områderne i litra b) 

 

d) emissioner fra international skibsfart, 

jf. dog artikel 5, stk. 1. 

 

Begrundelse 

Man kan ikke lukke øjnene for alle disse emissioner, som - i lighed med CO2 - forbliver længe 

i atmosfæren og bidrager til klimaændringerne. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Niveauerne for menneskeskabte 

emissioner defineres ved at fratrække 

mængden af naturlige emissioner fra den 

samlede mængde emissioner. 
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Begrundelse 

Dette vedrører naturlige emissioner, bl.a. fra landbrugsjord, af såvel nitrogenoxider som 

partikelformige stoffer. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når en medlemsstat skal overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer, der er 

fastsat for 2025 ifølge artikel 4, stk. 2, og 

opfylde de nationale 

emissionsreduktionstilsagn i bilag II, som 

gælder fra 2030 og årene derefter, for 

NOx, SO2 og PM2,5, kan den modregne 

NOx-, SO2- og PM2,5-

emissionsreduktioner, der er opnået inden 

for international skibsfart, i NOx-, SO2- 

og PM2,5-emissionerne fra andre kilder i 

samme år, hvis følgende betingelser er 

opfyldt: 

udgår 

a) Emissionsreduktionerne skal være 

opnået i havområder, der ligger inden for 

medlemsstatens territorialfarvande, 

eksklusive økonomiske zone eller 

forureningskontrolområde, hvis der er 

fastlagt et sådant område. 

 

b) Medlemsstaten skal sikre, at denne 

fleksibilitet fungerer efter hensigten, ved 

at indføre og anvende virkningsfulde 

overvågnings- og 

inspektionsforanstaltninger. 

 

c) Medlemsstaten skal have indført 

foranstaltninger til at opnå lavere NOx-, 

SO2- og PM2,5-emissioner fra 

international skibsfart end de 

emissionsniveauer, der ville være opnået 

ved opfyldelse af EU-kravene til 

emissioner af NOx, SO2 og PM2,5, og på 

tilfredsstillende måde kvantificere den 

yderligere emissionsreduktion, disse 
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foranstaltninger har medført. 

d) Medlemsstaten kan ikke modregne 

mere end 20 % af de NOx-, SO2- og 

PM2,5-emissionsreduktioner, der er 

beregnet efter litra c), forudsat at 

modregningen ikke fører til, at de 

nationale emissionsreduktionstilsagn for 

2020-2024 i bilag II ikke opfyldes. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne kan gennemføre deres 

metanemissionsreduktionstilsagn og 

mellemliggende metanemissionsniveauer i 

bilag II i fællesskab, hvis følgende 

betingelser er opfyldt; 

udgår 

a) De skal opfylde alle gældende krav og 

vilkår i EU-lovgivningen, herunder dem, 

der er indført ved Europa-Parlamentets 

og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF. 

 

b) Medlemsstaterne skal sikre, at denne 

fælles gennemførelse fungerer efter 

hensigten, ved at indføre og anvende 

virkningsfulde bestemmelser. 

 

Begrundelse 

Hvis det lykkes at undgå dobbeltreguleringen af metan i dette direktiv, bør dette stykke udgå. 

Metan er klimamæssigt omfattet af såvel indsatsfordeling som ETS. Hvis metan medtages i 

denne revision af NEC-direktivet, ville det være en dobbeltregulering, som bør undgås i lyset 

af bestræbelserne for bedre lovgivning og programmet for målrettet og effektiv regulering af 

SMV'er (Refit). 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne kan fravige de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, som gælder 

fra 2030, i henhold til bilag II, for så vidt 

som de tekniske og økonomiske faktorer, 

der har dannet grundlag for den 

oprindelige beregning af målene, har 

ændret sig. 

Begrundelse 

Man bør tage ved lære af fortidens fejl med at fastsætte mål på grundlag af scenarier, som 

aldrig indtrådte. Hvis emissionsprognoser, emissionsfaktorer samt økonomiske eller tekniske 

forhold ændres væsentligt, skal der være mulighed for at korrigere målene for det enkelte 

skadelige stof og den enkelte medlemsstat. Denne mulighed foreslås i dette ændringsforslag (i 

kombination med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1, vedrørende fleksibilitetsmekanismen i 

forbindelse med hotspots), uden at det påvirker opfyldelsen af målene i Europa som helhed. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om begrundelsen for at 

fravige målene og anmoder om 

godskrivninger. Kommissionen tillægges 

beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

13 vedrørende udvikling af metoder og 

kriterier samt vedrørende afgørelsen om 

emissionsgodskrivning. 

Begrundelse 

Man bør tage ved lære af fortidens fejl med at fastsætte mål på grundlag af scenarier, som 

aldrig indtrådte. Hvis emissionsprognoser, emissionsfaktorer samt økonomiske eller tekniske 

forhold ændres væsentligt, skal der være mulighed for at korrigere målene for det enkelte 

skadelige stof og den enkelte medlemsstat. Denne mulighed foreslås i dette ændringsforslag (i 

kombination med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1, vedrørende fleksibilitetsmekanismen i 

forbindelse med hotspots), uden at det påvirker opfyldelsen af målene i Europa som helhed. 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse 

inden ni måneder efter datoen for 

modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, 

omhandlede rapport, kan medlemsstaten 

anse den anvendte fleksibilitet i det 

pågældende år for godkendt. Finder 

Kommissionen, at den anvendte 

fleksibilitet ikke opfylder de gældende 

krav og kriterier, vedtager den en 

afgørelse om, at fleksibiliteten ikke er 

godkendt, og underretter medlemsstaten 

herom. 

Har Kommissionen ikke gjort indsigelse 

inden ni måneder efter datoen for 

modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, 

omhandlede rapport, kan medlemsstaten 

anse den anvendte fleksibilitet i det 

pågældende år for godkendt. 

Begrundelse 

Der er tydeligvis et problem med anvendelsen af fleksibilitet, nemlig manglen på klare 

kriterier for fastsættelsen heraf. Derfor indeholder Kommissionens forslag bestemmelser om, 

at Kommissionen selv træffer den endelige afgørelse på dette område. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Såfremt en medlemsstat i et givent år 

ikke er i stand til at overholde 

emissionsreduktionstilsagnene, som er 

fastsat i bilag II, kan den opfylde disse 

tilsagn ved at beregne gennemsnittet af de 

nationale årlige emissioner for det 

pågældende år og et eller to år forud 

herfor, forudsat dette gennemsnit ikke 

overstiger medlemsstatens tilsagn. 

Begrundelse 

Visse emissioner kan i et givent år blive påvirket betydeligt af eksterne forhold, såsom koldt 
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vejr om vinteren eller tørt vejr om sommeren. Disse forhold kan f.eks. medføre variationer i 

el- og varmeefterspørgslen og i mulighederne for at anvende en emissionsfri produktion. 

Muligheden for at anvende et gennemsnit udjævner disse årlige udsving. 

 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne medtager i det 

nødvendige omfang de 

emissionsreducerende foranstaltninger i 

bilag III, del 1, eller foranstaltninger med 

tilsvarende miljøvirkninger med henblik på 

at opfylde de pågældende nationale 

emissionsreduktionstilsagn. 

Medlemsstaterne kan medtage de 

emissionsreducerende foranstaltninger i 

bilag III, del 1, eller foranstaltninger med 

tilsvarende miljøvirkninger med henblik på 

at opfylde de pågældende nationale 

emissionsreduktionstilsagn. 

Begrundelse 

Del 1 i bilag III fastsætter foranstaltninger, som kan være inkluderet i nationale programmer 

for bekæmpelse af luftforurening. Det har udelukkende som formål at være retningsgivende 

og give medlemsstaterne fleksibilitet til at vælge de foranstaltninger, der skal indføres for at 

opnå de påkrævede emissionsreduktioner. Teksten i artiklen skal være konsekvent. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening ajourføres 

hvert andet år. 

3. De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening ajourføres 

hvert fjerde år. 

Begrundelse 

Forslaget stiller krav om, at programmer skal opdateres hvert andet år. Dette tidsinterval 

mellem revisioner er for kort og vil blive både ineffektivt og dyrt for såvel de kompetente 

myndigheder som de involverede parter. Endvidere bør opdateringen af programmer ikke 

foregå som en systematisk gennemgang af hele programmet, men kun gælde for det eller de 

forurenende stoffer, hvor emissionsreduktionskravet muligvis ikke kan opfyldes. 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset stk. 3 skal 

emissionsreduktionspolitikker og -

foranstaltninger i det nationale program for 

bekæmpelse af luftforurening ajourføres 

senest efter 12 måneder, hvis: 

4. Uanset stk. 3 skal 

emissionsreduktionspolitikker og -

foranstaltninger i det nationale program for 

bekæmpelse af luftforurening ajourføres 

senest efter 24 måneder, når: 

Begrundelse 

I betragtning af hvor lang tid det tager at opdatere en plan, bør der afsættes to år til 

opdatering af en plan, som ikke overholder direktivet. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) medlemsstaten beslutter at benytte 

fleksibiliteten i artikel 5. 

udgår 

Begrundelse 

Som følge af sletningen af artikel 5 (fleksibilitetsforanstaltninger). 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne bør årligt udarbejde og 

ajourføre nationale emissionsopgørelser 

for de forurenende stoffer i tabel B i bilag I 

under overholdelse af kravene deri. 

Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører 

årligt nationale emissionsopgørelser for de 

forurenende stoffer i tabel A i bilag I under 

overholdelse af kravene deri. 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den informerende opgørelsesrapport 

fra medlemsstater, der benytter 

fleksibiliteten i artikel 5, stk. 1, skal for 

det pågældende år indeholde følgende 

oplysninger: 

udgår 

a) størrelsen af emissionerne af NOx, SO2 

og PM2,5, hvis der ikke havde været et 

emissionskontrolområde 

 

b) den emissionsreduktion, der er opnået i 

medlemsstatens del af 

emissionskontrolområdet ved anvendelse 

af artikel 5, stk. 1, litra c) 

 

c) i hvilket omfang medlemsstaten 

anvender denne fleksibilitet 

 

d) alle øvrige data, som medlemsstaten 

anser for egnede til at sætte 

Kommissionen i stand til med bistand fra 

Det Europæiske Miljøagentur at foretage 

en fuldstændig vurdering af de 

betingelser, der har været gældende for 

anvendelsen af fleksibiliteten. 

 

Begrundelse 

Som følge af sletningen af artikel 5 (fleksibilitetsforanstaltninger). 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstater, der anvender 

fleksibiliteten i artikel 5, stk. 2, skal 

forelægge en særskilt rapport, således at 

Kommissionen kan undersøge og vurdere, 

udgår 
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om kravene i bestemmelsen er opfyldt. 

Begrundelse 

Som følge af sletningen af artikel 5 (fleksibilitetsforanstaltninger). 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer i det omfang, 

det er praktisk muligt, at skadelige 

virkninger af luftforurening for 

økosystemer overvåges i overensstemmelse 

med kravene i bilag V. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at skadelige 

virkninger af luftforurening for 

økosystemer overvåges i overensstemmelse 

med kravene i bilag V. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne leverer deres nationale 

programmer for bekæmpelse af 

luftforurening til Kommissionen [inden tre 

måneder efter datoen i artikel 17, indsættes 

af OPOCE] og derefter ajourføringer hvert 

andet år. 

Medlemsstaterne leverer deres nationale 

programmer for bekæmpelse af 

luftforurening til Kommissionen [inden tre 

måneder efter datoen i artikel 17, indsættes 

af OPOCE] og derefter ajourføringer hvert 

fjerde år. 

Begrundelse 

I betragtning af kompleksiteten af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening 

er det vigtigt, at medlemsstaterne har tid nok til at foretage opdateringer. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne indberetter deres 

nationale emissioner af CH4 og 

fremskrivninger for CH4 i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 525/201331. 

udgår 

__________________  

31Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 

2013 om en mekanisme til overvågning og 

rapportering af drivhusgasemissioner og 

rapportering af andre oplysninger 

vedrørende klimaændringer på nationalt 

plan og EU-plan og om ophævelse af 

beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 

af 18.6.2013, s. 13). 

 

Begrundelse 

Som følge af sletningen af tilsagn om reduktion af metan fra dette direktiv. Uden tilsagnene er 

der intet behov for at indrapportere metanemissioner og beregning af metan inden for 

rammerne af NEC-direktivet. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Under alle omstændigheder aflægger 

Kommissionen rapport som ovenfor 

beskrevet om året 2025; rapporten skal 

desuden indeholde oplysninger om 

overholdelsen af de mellemliggende 

emissionsniveauer som omhandlet i 

artikel 4, stk. 2, og om årsagerne til en 

eventuel manglende overholdelse. 

Rapporten skal beskrive, om der er behov 

for yderligere tiltag, også under 

hensyntagen til implementeringens følger 

for de enkelte sektorer. 

udgår 
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Begrundelse 

Denne ændring har til formål at gøre nationale tilsagn om emissionsreduktion for 2025 

bindende. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Rapporten i stk. 1 kan indeholde er 

vurdering af direktivets virkninger for 

miljøet og socioøkonomiske virkninger. 

2. Rapporten i stk. 1 skal indeholde er 

vurdering af direktivets virkninger for 

miljøet og socioøkonomiske virkninger. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at garantere, at de miljømæssige og socioøkonomiske virkninger af dette 

direktiv undersøges grundigt. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Unionen og medlemsstaterne deltager i 

bilateralt og multilateralt samarbejde med 

tredjelande og samordning inden for 

relevante internationale organisationer, 

såsom FN's Økonomiske Kommission for 

Europa (FN/ECE), Den Internationale 

Søfartsorganisation (IMO) og 

Organisationen for International Civil 

Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling 

af oplysninger, om teknisk og 

videnskabelig forskning og udvikling med 

sigte på en forbedring af grundlaget for 

emissionsreduktioner. 

Unionen og medlemsstaterne deltager i 

bilateralt og multilateralt samarbejde med 

tredjelande og samordning inden for 

relevante internationale organisationer, 

såsom FN's Økonomiske Kommission for 

Europa (FN/ECE), Den Internationale 

Søfartsorganisation (IMO) og 

Organisationen for International Civil 

Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling 

af oplysninger, om teknisk og 

videnskabelig forskning og udvikling med 

sigte på en forbedring af grundlaget for 

emissionsreduktioner. Medlemsstaterne 

foretager høringer på tværs af grænserne 

om gensidige trusler fra emissioner fra 

nærliggende industriområder i de 

pågældende lande, og de berørte 

medlemsstater udarbejder fælles planer 
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for at fjerne eller reducere disse 

emissioner. 

Begrundelse 

Medlemslande, der er naboer, bør foretage høringer og udarbejde fælles planer for at fjerne 

eller reducere emissioner, især i de tilfælde hvor deres industriområder ligger i nærheden af 

hinanden. 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 7, stk. 

9, og artikel 8, stk. 3 tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra dette direktivs ikrafttræden. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 

7, artikel 7, stk. 9, og artikel 8, stk. 3 

tillægges Kommissionen for en ubegrænset 

periode fra dette direktivs ikrafttræden. 

Begrundelse 

Teknisk tilføjelse som følge af ændringsforslaget vedrørende artikel 5, stk. 1 og 3, vedrørende 

de to ekstra fleksibilitetsmekanismer, der foreslås i disse bestemmelser. 

 

 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme dette direktiv senest den 

[18 måneder efter dets ikrafttræden, 

indsættes af OPOCE]. 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 

love og administrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomme dette direktiv senest den 

[24 måneder efter dets ikrafttræden, 

indsættes af OPOCE]. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at garantere, at medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til fuldt ud at gennemføre 

direktivet i deres nationale lovgivninger. 
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Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) artikel 1 og bilag I til den 31. december 

2019 

udgår 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Bilag I – Tabel A – række 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Samlede nationale emissioner, opdelt på 

kildekategorier 

udgår 

- CH4  

Årligt, fra 2005 til indberetningsåret 

minus 2 (X-2) 

 

15/2****  

Begrundelse 

Forslag om at inkludere metan i direktivet fra 2030 rækker ud over den eksisterende 

internationale klimalovgivning og vil medføre ekstra administrative byrder for industrien og 

medlemsstaterne, uden at det medfører tilsvarende fordele for miljøet.  

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Bilag I – Tabel C – række 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fremskrevne emissioner, opdelt på 

aggregerede kildekategorier  

udgår 

- CH4  

15/3  
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Begrundelse 

Forslag om at inkludere metan i direktivet fra 2030 rækker ud over den eksisterende 

internationale klimalovgivning og vil medføre ekstra administrative byrder for industrien og 

medlemsstaterne, uden at det medfører tilsvarende fordele for miljøet. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

BILAG II - Tabel a 

 

Kommissionens forslag 

Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og andre flygtige 

organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår 2005.  

Medlemsst

at 

SO2-reduktion 

sammenlignet med 2005 
NOx-reduktion 

sammenlignet med 2005 

NMVOC-reduktion 

sammenlignet med 2005 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2029  

 Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2029 

 Hvert 

enkelt 

år fra 

2030 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2029  

 Hvert 

enkelt 

år fra 

2030 

Belgien 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Bulgarien 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Tjekkiet 45%  72% 35%  66% 18%  57% 

Danmark 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Tyskland 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Estland 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Grækenlan

d 74%  

92% 

31%  

72% 

54%  

67% 

Spanien 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Frankrig 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Kroatien 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Irland 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

Italien 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Cypern 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Letland 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Litauen 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Luxembou 34%  44% 43%  79% 29%  58% 
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rg 

Ungarn 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Μalta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Nederlande

ne 28%  

59% 

45%  

68% 

8%  

34% 

Østrig 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Polen 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Portugal 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

Rumænien 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Slovenien 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Slovakiet 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Finland 30%  30% 35%  51% 35%  46% 

Sverige 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Det 

Forenede 

Kongerige 59%  

84% 

55%  

73% 

32%  

49% 

EU 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Ændringsforslag 

Tabel a: Emissionsreduktionstilsagn for svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og andre flygtige 

organiske forbindelser end methan (NMVOC). Solgt brændstof, basisår 2005.  

Medlemsst

at 

SO2-reduktion 

sammenlignet med 2005  
NOx-reduktion 

sammenlignet med 2005  

NMVOC-reduktion 

sammenlignet med 2005  

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2024 

Hvert 

enkelt 

år i 

period

en 

2025-

2029 

Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2024 

Hvert 

enkelt 

år i 

period

en 

2025-

2029 

Hvert 

enkelt 

år fra 

2030 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2024  

Hvert 

enkelt 

år i 

period

en 

2025-

2029 

Hvert 

enkelt 

år fra 

2030 

Belgien 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Bulgarien 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

Tjekkiet 45% 
68% 

72% 35% 61% 66% 18% 55% 57% 

Danmark 35% 
56% 

58% 56% 65% 69% 35% 59% 59% 

Tyskland 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Estland 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Grækenlan

d 74% 
90% 

92% 

31% 
68% 72% 

54% 68% 

67% 

Spanien 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 
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Frankrig 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Kroatien 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Irland 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Italien 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Cypern 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Letland 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Litauen 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Luxembou

rg 34% 
44% 

44% 

43% 
73% 79% 

29% 58% 

58% 

Ungarn 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Μalta 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 

Nederlande

ne 28% 
57% 

59% 

45% 
65% 68% 

8% 34% 

34% 

Østrig 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Polen 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Portugal 63% 
79% 

77% 36% 72% 71% 18% 48% 46% 

Rumænien 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Slovenien 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Slovakiet 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Finland 30% 
30% 

30% 35% 45% 51% 35% 45% 46% 

Sverige 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Det 

Forenede 

Kongerige 59% 
82% 

84% 

55% 

70% 73% 

32% 50% 

49% 

EU 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Begrundelse 

Tallene (emissionsgrænser) er taget fra scenariet med en mindskelse af forskellen på 75 % i 

Kommissionens konsekvensanalyse, hvilket ifølge både Kommissionens og Europa-

Parlamentets konsekvensanalyse er den mest omkostningseffektive løsning.  
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Forslag til direktiv 

Bilag II – tabel b 

 

 

Kommissionens forslag 
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Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH3), fine partikler (PM2,5) og metan 

(CH4). Solgt brændstof, basisår 2005. 

Medlemsstat NH3-reduktion 

sammenlignet med 2005  
PM2,5-reduktion 

sammenlignet med 2005  
CH4-reduktion 

sammenlignet med 2005 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2029  

 Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2029 

 Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

 Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

Belgien 2%  16% 20%  47%  26% 

Bulgarien 3%  10% 20%  64%  53% 

Tjekkiet 7%  35% 17%  51%  31% 

Danmark 24%  37% 33%  64%  24% 

Tyskland 5%  39% 26%  43%  39% 

Estland 1%  8% 15%  52%  23% 

Grækenland 7%  26% 35%  72%  40% 

Spanien 3%  29% 15%  61%  34% 

Frankrig 4%  29% 27%  48%  25% 

Kroatien 1%  24% 18%  66%  31% 

Irland 1%  7% 18%  35%  7% 

Italien 5%  26% 10%  45%  40% 

Cypern 10%  18% 46%  72%  18% 

Letland 1%  1% 16%  45%  37% 

Litauen 10%  10% 20%  54%  42% 

Luxembourg 1%  24% 15%  48%  27% 

Ungarn 10%  34% 13%  63%  55% 

Μalta 4%  24% 25%  80%  32% 

Nederlandene 13%  25% 37%  38%  33% 

Østrig 1%  19% 20%  55%  20% 

Polen 1%  26% 16%  40%  34% 

Portugal 7%  16% 15%  70%  29% 

Rumænien 13%  24% 28%  65%  26% 

Slovenien 1%  24% 25%  70%  28% 

Slovakiet 15%  37% 36%  64%  41% 
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Finland 20%  20% 30%  39%  15% 

Sverige 15%  17% 19%  30%  18% 

Det Forenede 

Kongerige 8%  

21% 

30%  

47%  41% 

EU 28 6%  27% 22%  51%  33% 

Ændringsforslag 

Tabel b: Emissionsreduktionstilsagn for ammoniak (NH3), fine partikler (PM2,5) og kviksølv 

(Hg). Solgt brændstof, basisår 2005. 

Medlemsstat NH3-reduktion 

sammenlignet med 2005  
PM2,5-reduktion 

sammenlignet med 2005  
Hg-reduktion 

sammenlignet med 2005 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2024 

Hvert 

enkelt 

år i 

period

en 

2025-

2029 

Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 

2020-

2024 

Hvert 

enkelt 

år i 

periode

n 2025-

2029 

Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

Hvert 

enkelt år i 

perioden 

2020-2029 

Hvert 

enkelt år 

fra 2030 

Belgien 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

Bulgarien 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Tjekkiet 7% 35% 35% 17% 47% 51%   

Danmark 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Tyskland 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Estland 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Grækenland 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Spanien 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Frankrig 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Kroatien 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

Irland 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Italien 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Cypern 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Letland 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Litauen 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Luxembourg 1% 25% 24% 15% 47% 48%   

Ungarn 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Μalta 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Nederlandene 13% 24% 25% 37% 38% 38%   
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Østrig 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Polen 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Portugal 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Rumænien 13% 29% 24% 28% 61% 65%   

Slovenien 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Slovakiet 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Finland 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Sverige 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Det Forenede 

Kongerige 8% 22% 

21% 

30% 47% 

47%   

EU 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Begrundelse 

Tallene (emissionsgrænser) er taget fra scenariet med en mindskelse af forskellen på 75 % i 

Kommissionens konsekvensanalyse, hvilket ifølge både Kommissionens og Europa-

Parlamentets konsekvensanalyse er den mest omkostningseffektive løsning. 
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Forslag til direktiv 

Bilag III – del 1 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

FORANSTALTNINGER, DER KAN 

INDGÅ I DE NATIONALE 

PROGRAMMER FOR BEKÆMPELSE 

AF LUFTFORURENING 

FORANSTALTNINGER, DER SKAL 

INDGÅ I DE NATIONALE 

PROGRAMMER FOR BEKÆMPELSE 

AF LUFTFORURENING 

Begrundelse 

Såfremt landbrugssektoren ikke vil bidrage til emissionsreduktioner, vil de øvrige sektorer i 

økonomien, herunder industri- og elsektoren, være nødt til at gennemføre mere 

omkostningstunge foranstaltninger for at opnå de samme miljømål. 
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Forslag til direktiv 

Bilag III – del 1 – afsnit A – nr. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne udarbejder en national 

vejledning med en kodeks for god 

landbrugspraksis for bekæmpelse af 

emissionen af ammoniak, som bygger på 

2001 UNECE Framework Code for Good 

Agricultural Practice for Reducing 

Ammonia Emissions3 og indeholder 

mindst følgende punkter:  

Medlemsstaterne udarbejder en national 

vejledning med en kodeks for god 

landbrugspraksis for bekæmpelse af 

emissionen af ammoniak, som bygger på 

2001 UNECE Framework Code for Good 

Agricultural Practice for Reducing 

Ammonia Emissions3. Den nationale 

vejledning med kodeksen kan indeholde 
følgende punkter:  

__________________ __________________ 

(3) Beslutning ECE/EB.AIR/75, punkt 28a  (3) Beslutning ECE/EB.AIR/75, punkt 28a  

Begrundelse 

Det er vigtigt, at medlemsstaterne selv kan finde de mest omkostningseffektive 

foranstaltninger.  Dette ændringsforslag ville sikre mere fleksibilitet. 
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Forslag til direktiv 

Bilag III - del 1 - afsnit A - punkt 3 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne benytter følgende 

tilgange til at bekæmpe emissionen af 

ammoniak fra uorganiske gødninger:  

3. Medlemsstaterne benytter følgende 

tilgange til at bekæmpe emissionen af 

ammoniak fra uorganiske gødninger i 

nødvendigt omfang i overensstemmelse 

med de nationale tilsagn i bilag II: 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at medlemsstaterne selv kan finde de mest omkostningseffektive 

foranstaltninger.  Dette ændringsforslag ville sikre mere fleksibilitet. 
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Bilag V – nr. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres net af 

overvågningssteder er repræsentativt for 

deres typer af ferskvandsøkosystemer, 

naturlige og seminaturlige økosystemer og 

skovøkosystemer.  

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres net af 

overvågningssteder er repræsentativt for 

deres typer af ferskvandsøkosystemer, 

naturlige og seminaturlige økosystemer. 

Begrundelse 

Skovøkosystemer indgår i forvejen i de naturlige og seminaturlige økosystemer.  
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