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KORTFATTAD MOTIVERING 

Antropogena utsläpp av gaser och partiklar förorsakas huvudsakligen av processer där 

bränslen förbränns ofullständigt i samband med uppvärmning, energiproduktion och 

transporter, kemiska industriprocesser och avnötning i samband med hjulburna transporter. 

Nivåerna för dessa utsläpp kan vara säsongsbetingade, vilket berör bland annat de smärre 

utsläppen. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv är avsett att fastställa nya nationella gränser för 

utsläpp av de viktigaste slagen av luftföroreningar. Förslaget till direktiv är avsett såväl att 

ersätta det befintliga direktivet 2001/81/EG där det fastställs nivåer för utsläppsminskningarna 

fram till 2010 som att anpassa unionsrätten till internationella åtaganden till följd av 

Göteborgsprotokollet från 1999. Syftet med förslaget är att minska de potentiella hoten mot 

människors hälsa, miljön och klimatet. Förslaget är ett resultat av översynen av unionens 

luftvårdspolitik och ingår som ett led i paketet med ny unionslagstiftning.  

 

Förutom en anpassning av unionslagstiftningen till de ändrade bestämmelserna detta protokoll 

föreskrivs det i förslaget till direktiv en viss ändring i form av successivt skärpta åtaganden 

om utsläppsminskning under perioden 2020 till 2030 och längre fram. Det handlar om 

utsläppen av fyra slags gasformiga föroreningar som omfattas av det gällande direktivet 

(svaveldioxid, kvävedioxid, flyktiga organiska föreningar utom metan och ammoniak). Likaså 

gäller minskningsåtagandena utsläpp av damm i form av partiklar med en diameter inte 

mindre än 2,5 mikrometer (i enlighet med det ändrade protokollet) och utsläpp av metan. 

Inom ramen för dessa ambitiösa planer för utsläppsbegränsning föreskrivs det i förslaget till 

direktiv intermediära utsläppsnivåer för 2025. 

Medlemsstaternas åtaganden om utsläppsminskning uttrycks i form av procent 

utsläppsminskning mellan de totala utsläppen under basåret (2005) och de totala utsläppen 

under ett målkalenderår. Direktivet ålägger medlemsstaterna att utarbeta nationella 

luftvårdsprogram, som vartannat år ska uppdateras. Programmen ska innehålla en beskrivning 

av åtgärder som gör det möjligt för medlemsstaterna att undersöka de ekonomiska 

konsekvenserna av att minskningsmålen uppnås. Medlemsstaterna ska därutöver övervaka 

utsläpp av luftföroreningar och utarbeta nationella utsläppsinventeringar och 

utsläppsprognoser. Såväl de nationella programmen som utsläppsinventeringarna ska av 

medlemsstaterna översändas till kommissionen.  

 

I förslaget till direktiv görs dessutom en smärre ändring av direktiv 2003/35/EG om 

allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön. 

Ändringen består i en hänvisning till föreskriften om utarbetandet av nationella 

luftvårdsprogram. 

Orsaken till att Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG måste ändras var bland 

annat markförsurningen, övergödningen av vattendragen och de fortskridande 

klimatförändringarna. Därför behövde det utarbetas en ny rättsakt där de dittills införda 

föreskrifterna konsoliderades. 

 

De viktigaste ändringarna berör allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och 

program avseende miljön.  I bilaga I till det sistnämnda direktivet togs det därför med en 

hänvisning till nationella luftvårdsbestämmelser. 
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Föredragandens ståndpunkt 

 

Föredraganden välkomnar förslaget till Europaparlamentets och rådets nya direktiv, trots att 

det måste konstateras att grunden till det lagts redan för ett kvartssekel sedan samt att det i 

förslaget inte sägs någonting om att utsläppen i fråga måste regleras och övervakas bättre, 

framför allt på lokal nivå, genom en vidareutveckling av mätmetoderna. 

 

Särskilda kommentarer 

 

1) I förslaget har det inte tagits hänsyn till alla partikelutsläpp, bland annat inte till utsläpp av 

partiklar på mindre än 2,5 mikrometer och framför allt inte till dem som är farligast för hälsan 

och klimatet och är av nanometerstorlek.  

 

2) Det har inte tagits hänsyn till utsläpp av aromatiska klorerade kolväten, alltså dioxiner. 

 

3) En viktig och aktuell fråga är problemet med utsläppens säsongsbetingade karaktär, alltså 

att utsläppen ökar under eldningssäsongen, bland annat de smärre utsläppen. 

 

4) Utsläpp sprider sig oberoende av gränser och därför bör inte kuststaterna och inte heller 

luftfarten och sjöfarten vara frikallade från skyldigheten att begränsa dem. Länderna får inte 

åberopa sig på den så kallade flexibiliteten vid inventeringen av sina utsläpp. 

5) En av de gaser som utgör ett hot och frigörs på antropogen väg, fastän den inte i några 

större mängder uppkommer på antropogen väg, är svavelväte (H2S).Det är känt att det finns 

till exempel metoder för att med hjälp av bakterier förädla svavelhaltig råolja under 

sjötransporter och likaså att dessa metoder föranleder avsevärda utsläpp av denna giftiga gas 

i luften. 

 

6) Rent formellt präglas dock kommissionens förslag till direktiv av brist på öppenhet, särskilt 

i och med att det hänvisas till bilagor i olika kommissionsförslag.  Föredraganden anser att 

den föreliggande rättsakten bör ha egna bilagor eller åtminstone att det bör anges mera exakt i 

den vilka konkreta dokument som det hänvisas till. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Medlemsstaterna och unionen har 

åtagit sig att minska utsläppen av 
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kvicksilver som en del av genomförandet 

av Minamatakonventionen om 

kvicksilver. 

Motivering 

Det här direktivet bör bidra till en minskning av kvicksilverutsläppen inom EU enligt kraven i 

gemenskapens kvicksilverstrategi från 2005 och Minamatakonventionen om kvicksilver vari 

medlemsstaterna och unionen är parter. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Det system med nationella utsläppstak 

som inrättas genom direktiv 2001/81/EG 

bör därför ses över för att anpassas till 

unionens och medlemsstaternas 

internationella åtaganden. 

(6) Det system med nationella utsläppstak 

som inrättas genom direktiv 2001/81/EG 

bör därför ses över för att säkerställa 

efterlevnad av unionens och 

medlemsstaternas internationella 

åtaganden. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Det här direktivet bör bidra till en 

minskning av kvicksilverutsläppen inom 

unionen enligt kraven i gemenskapens 

kvicksilverstrategi från 2005 och 

Minamatakonventionen om kvicksilver 

vari medlemsstaterna och unionen är 

parter. 

Motivering 

Det här direktivet bör bidra till en minskning av kvicksilverutsläppen inom EU enligt kraven i 

gemenskapens kvicksilverstrategi från 2005 och Minamatakonventionen om kvicksilver vari 

medlemsstaterna och unionen är parter. 
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Ändringsförslag  4 

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, 2025 och 

2030. 

Motivering 

Nationella åtaganden om utsläppsminskningar bör vara bindande även för 2025 för att uppnå 

”en sådan luftkvalitet som inte leder till betydande negativa konsekvenser och risker för 

människors hälsa eller miljön”. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Vid fastställandet av åtagandena om 

utsläppsminskning bör medlemsstaternas 

tidigare insatser beaktas. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 
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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 

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. 

(11) För att göra det lättare att på ett 

kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella 

åtagandena om utsläppsminskning 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 

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). 
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Motivering 

Följer ändringen om att ta bort åtagandena om minskning av metan i direktivet. Utan 

åtagandena finns det inget behov av metoder för att gemensamt uppfylla åtagandena. 

 

Ändringsförslag  7 

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 

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. 

(12) Medlemsstaterna bör anta och 

genomföra nationella luftvårdsprogram för 

att uppfylla sina utsläppsminskningskrav 

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 

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  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 26a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26a) Kandidatländer och potentiella 

kandidatländer bör så mycket som möjligt 
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anpassa sin nationella lagstiftning till 

detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Detta direktiv ska tillämpas på utsläpp av 

de föroreningar som anges i bilaga I från 

alla källor som förekommer inom 

medlemsstaternas territorium, deras 

exklusiva ekonomiska zoner och 

föroreningskontrollzoner. 

Detta direktiv ska tillämpas på utsläpp av 

de föroreningar som anges i bilaga I från 

alla antropogena källor som förekommer 

inom medlemsstaternas territorium, deras 

exklusiva ekonomiska zoner och 

föroreningskontrollzoner. 

Motivering 

Omfattningen måste vara konkret och följa andra artiklar, såsom artikel 4. 

 

Ändringsförslag  10 

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, 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 kvicksilver (Hg). 

Begränsningen av utsläpp av flyktiga 

organiska föreningar utom metan 

(NMVOC) och metan (CH4) ska infogas i 

det större sammanhanget av 

växthusgasutsläppsminskningar. 

Motivering 

Bilaga II behöver ändras på motsvarande sätt. Kvicksilver och dess föreningar är ytterst 

giftiga för människor, särskilt för nervsystem som ännu håller på att utvecklas. I gasform tas 

det upp snabbt i blodet vid inandning. Mikrobiell metabolism av deponerat kvicksilver kan 
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skapa metylkvicksilver, ett väldokumenterat nervgift, som kan ansamlas i organismer och 

koncentreras uppåt i näringskedjan. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 

 

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. 

utgår 

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. 

 

Motivering 

Konsekvens av ändringsförslag för artikel 4.1, dvs. åtaganden för nationella 

utsläppsminskningar bör vara bindande även för 2025. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Följande utsläpp inräknas inte vad 

gäller efterlevnaden av punkterna 1 och 

2: 

utgår  

a) Utsläpp från luftfartyg som inte kan  
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hänföras till start- och landningscykeln. 

b) Utsläpp på Kanarieöarna, i de franska 

utomeuropeiska departementen, på 

Madeira och Azorerna. 

 

c) Utsläpp från nationell sjöfart till och 

från de territorier som anges i led b. 

 

d) Utsläpp från internationell sjöfart, utan 

att det påverkar tillämpningen av artikel 

5.1. 

 

Motivering 

Man kan inte blunda för att alla dessa utsläpp, precis liksom koldioxidutsläppen, stannar 

länge kvar i luften och påverkar klimatförändringarna. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Nivån för de antropogena utsläppen 

definieras som de totala utsläppen minus 

de naturliga utsläppen. 

Motivering 

Här handlar det om naturliga utsläpp, bland annat från jordbruksmark, exempelvis av såväl 

kväveoxider som partiklar. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 1 

 

 

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 

utgår 
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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: 

a) Utsläppsminskningarna har skett i de 

havsområden som faller inom 

medlemsstaternas territorialvatten, i deras 

exklusiva ekonomiska zoner eller i 

föroreningskontrollzoner om sådana 

zoner har fastställts. 

 

b) De har antagit och genomfört effektiva 

övervaknings- och inspektionsåtgärder för 

att garantera att flexibiliteten tillämpas 

korrekt. 

 

c) De har genomfört åtgärder för att nå 

lägre utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från 

internationell sjöfart jämfört med de 

utsläppsnivåer som skulle uppnås genom 

efterlevnad av unionens normer för 

utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 och har 

visat en tillfredsställande kvantifiering av 

de ytterligare utsläppsminskningar som 

åtgärderna har lett till. 

 

d) De har inte räknat av mer än 20 % av 

utsläppsminskningarna för NOx, SO2 och 

PM2,5 beräknade enligt led c, förutsatt att 

avräkningen inte leder till bristande 

efterlevnad av de nationella åtagandena 

om utsläppsminskning för 2020 enligt 

bilaga II. 

 

 

Ändringsförslag  15 

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, 

utgår 
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förutsatt att de uppfyller följande villkor: 

(a) De uppfyller alla tillämpliga krav och 

villkor som införts med tillämpning av 

unionslagstiftningen, inklusive 

Europaparlamentets och rådets beslut 

nr 406/2009/EG. 

 

(b) De har antagit och genomfört 

effektiva bestämmelser för att garantera 

att det gemensamma genomförandet 

fungerar korrekt. 

 

Motivering 

I det fall det visar sig möjligt att undvika den dubbla regleringen avseende metan i detta 

direktiv ska denna punkt strykas. Metan omfattas av klimatordningen såväl som av 

ansvarsfördelningen och utsläppshandelssystemet. Att ta med metan i omarbetningen av 

direktivet om nationella utsläppstak leder till dubbel reglering, som bör undvikas just med 

beaktande av strävandena efter ”bättre lagstiftning” och ”lagstiftningens ändamålsenlighet 

med avseende på små och medelstora företag” (Refit). 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna får avvika från de enligt 

bilaga II från och med 2030 gällande 

nationella åtagandena om 

utsläppsminskning i den omfattning som 

de tekniska och ekonomiska faktorerna 

som ligger till grund för den ursprungliga 

målberäkningen har ändrats. 

Motivering 

Lärdomar ska dras av de fel som begåtts i det förflutna, nämligen fastställandet av mål på 

grundval av scenarier som ej gått i uppfyllelse. Om utsläppsprognoser, utsläppsfaktorer och 

ekonomiska eller tekniska villkor väsentligt ändras måste möjlighet ges att korrigera målen 

per förorenande ämne och medlemsstat. Härmed föreslås en sådan möjlighet, vilken (i 

kombination med ändringen av artikel 5.1 avseende flexibilitetsmekanismen i samband med 

särskilt utsatta områden) inte inkräktar på det alleuropeiska uppnåendet av målen. 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska till kommissionen 

rapportera om orsaken till målavvikelsen 

och ska ansöka om en överföring av 

krediter. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta delegerade akter 

enligt artikel 13 för utarbetande av 

metoder och kriterier för samt beslutet om 

överföringen av utsläppskrediter. 

Motivering 

Lärdomar ska dras av de fel som begåtts i det förflutna, nämligen fastställandet av mål på 

grundval av scenarier som ej gått i uppfyllelse. Om utsläppsprognoser, utsläppsfaktorer och 

ekonomiska eller tekniska villkor väsentligt ändras måste möjlighet ges att korrigera målen 

per förorenande ämne och medlemsstat. Härmed föreslås en sådan möjlighet, vilken (i 

kombination med ändringen av artikel 5 punkt 1 avseende flexibilitetsmekanismen i samband 

med särskilt utsatta områden) inte inkräktar på det alleuropeiska uppnåendet av målen. 

 

Ändringsförslag  18 

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 

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. 

Om kommissionen inte har framfört några 

invändningar inom nio månader från och 

med mottagandet av den rapport som avses 

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. 
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Motivering 

Användningen av flexibiliteten är som synes förenad med problem, nämligen bristen på 

strikta kriterier för hur den ska fastställas. Det är därför som det i kommissionens förslag 

föreslås att kommissionen ska ha sista ordet i denna fråga. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Om en medlemsstat under ett visst år 

finner att den inte kan uppfylla 

åtagandena om utsläppsminskning som 

fastställts i bilaga II, kan medlemsstaten 

uppfylla åtagandena genom att ta fram ett 

genomsnitt för sina nationella årliga 

utsläpp för året i fråga och ett eller två 

föregående år, under förutsättning att 

detta genomsnitt inte överstiger åtagandet. 

Motivering 

Under ett specifikt år kan vissa utsläpp påverkas betydligt av externa förhållanden, t.ex. kallt 

väder under vintern eller torrt väder under sommaren. Dessa förhållanden kommer t.ex. ge 

variationer i efterfrågan på elektricitet och värme och möjligheter att utnyttja utsläppsfri 

produktion. Möjligheten att använda ett genomsnitt jämnar ut dessa årliga skiftningar. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska, i den utsträckning 

som behövs, inkludera de 

utsläppsminskande åtgärder som anges i 

del 1 i bilaga III eller åtgärder med 

likvärdig miljöeffekt, i syfte att uppfylla de 

relevanta nationella åtagandena om 

utsläppsminskning. 

Medlemsstaterna kan inkludera de 

utsläppsminskande åtgärder som anges i 

del 1 i bilaga III eller åtgärder med 

likvärdig miljöeffekt, i syfte att uppfylla de 

relevanta nationella åtagandena om 

utsläppsminskning. 
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Motivering 

Del 1 i bilaga III fastställer åtgärder som kan ingå i de nationella luftvårdsprogrammen. Det 

är endast avsett som riktlinjer och ska ge medlemsstaterna flexibilitet att välja åtgärder för 

att uppnå de utsläppsminskningar som krävs. Texten i artikeln behöver vara konsekvent. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Det nationella luftvårdsprogrammet ska 

uppdateras vartannat år. 

3. Det nationella luftvårdsprogrammet ska 

uppdateras vart fjärde år. 

Motivering 

Förslaget kräver att programmen uppdateras vartannat år. Detta tidsintervall mellan 

granskningarna är för kort och skulle vara både ineffektivt och dyrt, både för behöriga 

myndigheter och intressenter. Vidare bör uppdateringen av programmen inte vara en 

systematisk översyn, utan endast gälla föroreningar för vilka åtagandena för 

utsläppsminskning eventuellt inte har uppfyllts. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 3 ska de strategier och åtgärder för 

utsläppsminskning som ingår i det 

nationella luftvårdsprogrammet uppdateras 

inom 12 månader om något av följande 

inträffar: 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 3 ska de strategier och åtgärder för 

utsläppsminskning som ingår i det 

nationella luftvårdsprogrammet uppdateras 

inom 24 månader när: 

Motivering 

Med tanke på den tid som behövs för att uppdatera en plan bör man ha två år för att 

uppdatera en plan när direktivet inte efterlevs. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Medlemsstaten beslutar sig för att 

använda en flexibilitet enligt artikel 5. 

utgår 

Motivering 

Som en konsekvens av att artikel 5 (flexibilitetsåtgärder) utgår. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna bör utarbeta och årligen 

uppdatera nationella utsläppsinventeringar 

för de föroreningar som anges i tabell B i 

bilaga I, i enlighet med de krav som anges 

där. 

Medlemsstaterna ska utarbeta och årligen 

uppdatera nationella utsläppsinventeringar 

för de föroreningar som anges i tabell B i 

bilaga I, i enlighet med de krav som anges 

där. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstater som tillämpar flexibilitet 

enligt artikel 5.1 ska inkludera följande 

information i den informativa 

inventeringsrapporten för det berörda 

året: 

utgår 

(a) Mängden utsläpp av NOx, SO2 och 

PM2,5 som skulle skett i avsaknad av ett 

utsläppskontrollområde. 

 

(b) Storleken på utsläppsminskningar som 

uppnåtts i medlemsstatens del av 

utsläppskontrollområdet i enlighet med 
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artikel 5.1 c. 

(c) I vilken utsträckning de tillämpar 

denna flexibilitet. 

 

(d) Eventuella kompletterande uppgifter 

som medlemsstaterna anser lämpliga för 

att kommissionen med hjälp av 

Europeiska miljöbyrån ska kunna göra en 

fullständig bedömning av de förhållanden 

under vilka flexibiliteten har genomförts. 

 

Motivering 

Som en konsekvens av att artikel 5 (flexibilitetsåtgärder) utgår. 

 

Ändringsförslag  26 

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 

Som en konsekvens av att artikel 5 (flexibilitetsåtgärder) utgår. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska om möjligt se till 

att luftföroreningars negativa effekter på 

ekosystem övervakas i enlighet med kraven 

i bilaga V. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

luftföroreningars negativa effekter på 

ekosystem övervakas i enlighet med kraven 

i bilaga V. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska sända sina nationella 

luftvårdsprogram till kommissionen 

[within three months of the date referred to 

in Article 17, date to be inserted by 

OPOCE] och uppdateringar vartannat år 

därefter. 

Medlemsstaterna ska sända sina nationella 

luftvårdsprogram till kommissionen 

[within three months of the date referred to 

in Article 17, date to be inserted by 

OPOCE] och uppdateringar vart fjärde år 

därefter. 

Motivering 

Med tanke på komplexiteten hos nationella luftvårdsprogram är det viktigt att 

medlemsstaterna har tillräckligt med tid så de hinner göra uppdateringar. 

 

Ändringsförslag  29 

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). 
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Motivering 

Följer borttagningen av åtagandena om minskning av metan i direktivet. Utan åtagandena 

finns det inget behov av att rapportera metanutsläpp och prognoser för metan inom ramen för 

direktivet om nationella utsläppstak. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska i varje fall rapportera 

som ovan för år 2025, och ska också 

innefatta information om uppnåendet av 

de intermediära utsläppsnivåer som avses 

i artikel 4.2 samt skälen i den händelse 

nivåerna inte nås. Kommissionen ska 

kartlägga behovet av ytterligare åtgärder 

även med beaktande av genomförandets 

effekter på olika sektorer. 

utgår 

Motivering 

Att göra nationella utsläppsminskningar för 2025 bindande. 

 

Ändringsförslag  31 

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 ska 

innefatta en bedömning av de miljömässiga 

och samhällsekonomiska effekterna av 

detta direktiv. 

Motivering 

Det är viktigt att garantera att de miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta 

direktiv granskas noga. 
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Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Unionen och medlemsstaterna ska vid 

behov sörja för bilateralt och multilateralt 

samarbete med tredjeländer och 

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. 

Unionen och medlemsstaterna ska vid 

behov sörja för bilateralt och multilateralt 

samarbete med tredjeländer och 

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. 

Medlemsstaterna ska bedriva 

gränsöverskridande samarbete om det 

gemensamma hotet från föroreningar 

från industriområden som befinner sig 

invid deras gränser och de berörda 

medlemsstaterna ska utarbeta 

gemensamma planer för att få bort 

utsläppen eller minska dem. 

Motivering 

Medlemsstater som är grannländer, framför allt om deras industriområden gränsar till 

varandra, ska samråda och utarbeta gemensamma planer för utsläppsminskning och 

eliminering av utsläpp. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 

som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska 

ges till kommissionen tills vidare från och 

2. Den befogenheten att anta de delegerade 

akter som avses i artiklarna 5.3, 6.7, 7.9 

och 8.3 ska ges till kommissionen på 
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med den dag då detta direktiv träder i kraft. obegränsad tid från det att denna 

förordning har trätt i kraft. 

Motivering 

Teknisk komplettering för genomförande av ändringsförslaget för artikel 5.1 och 5.3 med 

avseende på de båda däri föreslagna kompletterande flexibilitetsmekanismerna. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska senast den [eighteen 

months after the entry into force - date to 

be inserted by OPOCE] sätta i kraft de 

lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv. 

Medlemsstaterna ska senast den [twenty 

four months after the entry into force - date 

to be inserted by OPOCE] sätta i kraft de 

lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv. 

Motivering 

Det är viktigt att garantera att medlemsstaterna har tillräckligt med tid att helt genomföra 

direktivet i sin nationella lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Artikel 1 och bilaga I till och med den 

31 december 2019. 

utgår 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt A – rad 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Totala nationella utsläpp per källkategori utgår 
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- CH4  

Årligen, från 2005 till rapporteringsår 

minus 2 (X–2) 

 

15/02****  

Motivering 

Förslaget att inkludera metan i direktivet från 2030 skulle innebära att gå utöver den 

befintliga internationella klimatlagstiftningen och orsaka ytterligare lagstiftningsbörda för 

industrin och medlemsstaterna utan motsvarande nytta för miljön. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt C – rad 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Prognostiserade utsläpp per aggregerad 

källkategori 

utgår 

- CH4  

15/03  

Motivering 

Förslaget att inkludera metan i direktivet från 2030 skulle innebära att gå utöver den 

befintliga internationella klimatlagstiftningen och orsaka ytterligare lagstiftningsbörda för 

industrin och medlemsstaterna utan motsvarande nytta för miljön. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – tabell a 

 

Kommissionens förslag 

Tabell a: Åtaganden om utsläppsminskning för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och flyktiga 

organiska föreningar utom metan (NMVOC). Sålda bränslen, basår 2005.  

Medlemsstat SO2-minskning jämfört med 

2005  
NOx-minskning jämfört 

med 2005 

NMVOC-minskning 

jämfört med 2005 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 till 

 För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

För varje 

år fr.o.m. 

2020 till 

2029 

 För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 till 

 För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 
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2029  2029  

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

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

Tjeckien 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 % 

Grekland 74 %  92 % 31 %  72 % 54 %  67 % 

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

Frankrike 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 % 

Lettland 8 %  46 % 32 %  44 % 27 %  49 % 

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

Luxemburg 34 %  44 % 43 %  79 % 29 %  58 % 

Ungern 46 %  88 % 34 %  69 % 30 %  59 % 

Malta 77 %  98 % 42 %  89 % 23 %  31 % 

Nederländer

na 28 %  

59 % 

45 %  

68 % 

8 %  

34 % 

Österrike 26 %  50 % 37 %  72 % 21 %  48 % 

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

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

Rumänien 77 %  93 % 45 %  67 % 25 %  64 % 

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

Slovakien 57 %  79 % 36 %  59 % 18 %  40 % 

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

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

Förenade 

kungariket 59 %  

84 % 

55 %  

73 % 

32 %  

49 % 

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

 

Parlamentets ändringsförslag 

Tabell a: Åtaganden om utsläppsminskning för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och 
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flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC). Sålda bränslen, basår 2005.  
Medlems 

stat 

SO2-minskning jämfört 

med 2005  
NOx-minskning jämfört 

med 2005  

NMVOC-minskning 

jämfört med 2005  

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 

till 

2024 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2025 

till 

2029 

För 

varje 

år 

fr.o.m. 

2030 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 

till 

2024 

För 

varje 

år 

fr.o.m

. 2025 

till 

2029 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 

till 

2024  

För 

varje 

år 

fr.o.m. 

2025 

till 

2029 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

Belgien 43 % 
67 % 

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

Bulgarien 78 % 
91 % 

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

Tjeckien 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 % 

Grekland 74 % 
90 % 

92 % 31 % 68 % 72 % 54 % 68 % 67 % 

Spanien 67 % 
89 % 

89 % 41 % 72 % 75 % 22 % 48 % 48 % 

Frankrike 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 % 

Lettland 8 % 
47 % 

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

Litauen 55 % 
74 % 

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

Luxembur

g 34 % 
44 % 

44 % 

43 % 
73 % 79 % 

29 % 58 % 

58 % 

Ungern 46 % 
86 % 

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

Malta 77 % 
98 % 

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

Nederlände

rna 28 % 
57 % 

59 % 

45 % 
65 % 68 % 

8 % 34 % 

34 % 

Österrike 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 % 

Rumänien 77 % 
92 % 

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

Slovenien 63 % 
88 % 

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

Slovakien 57 % 
78 % 

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

Finland 30 % 
30 % 

30 % 35 % 45 % 51 % 35 % 45 % 46 % 
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Sverige 22 % 
22 % 

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

Förenade 

kungariket 59 % 
82 % 

84 % 

55 % 
70 % 73 % 

32 % 50 % 

49 % 

EU 28 59 % 
79 % 

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

Motivering 

Siffrorna (utsläppsmålen) har hämtats från scenariot med 75 % utjämning av skillnaden i 

kommissionens konsekvensbedömning, vilket enligt både kommissionens och 

Europaparlamentets konsekvensbedömningar är det mest kostnadseffektiva alternativet.  

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Bilaga II – tabell b 

 

Kommissionens förslag 

Tabell b: Åtaganden om utsläppsminskningar för ammoniak (NH3), fina partiklar (PM2,5) och 

metan (CH4). Sålda bränslen, basår 2005. 

Medlemsstat NH3-minskning jämfört med 

2005  
PM2,5-minskning jämfört med 

2005  
CH4-minskning jämfört 

med 2005 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 

till 

2029  

 För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 

till 

2029 

 För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

 För varje 

år fr.o.m. 

2030 

Belgien 2 %  16 % 20 %  47 %  26 % 

Bulgarien 3 %  10 % 20 %  64 %  53 % 

Tjeckien 7 %  35 % 17 %  51 %  31 % 

Danmark 24 %  37 % 33 %  64 %  24 % 

Tyskland 5 %  39 % 26 %  43 %  39 % 

Estland 1 %  8 % 15 %  52 %  23 % 

Grekland 7 %  26 % 35 %  72 %  40 % 

Spanien 3 %  29 % 15 %  61 %  34 % 

Frankrike 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 % 
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Lettland 1 %  1 % 16 %  45 %  37 % 

Litauen 10 %  10 % 20 %  54 %  42 % 

Luxemburg 1 %  24 % 15 %  48 %  27 % 

Ungern 10 %  34 % 13 %  63 %  55 % 

Malta 4 %  24 % 25 %  80 %  32 % 

Nederländern

a 13 %  

25 % 

37 %  

38 %  33 % 

Österrike 1 %  19 % 20 %  55 %  20 % 

Polen 1 %  26 % 16 %  40 %  34 % 

Portugal 7 %  16 % 15 %  70 %  29 % 

Rumänien 13 %  24 % 28 %  65 %  26 % 

Slovenien 1 %  24 % 25 %  70 %  28 % 

Slovakien 15 %  37 % 36 %  64 %  41 % 

Finland 20 %  20 % 30 %  39 %  15 % 

Sverige 15 %  17 % 19 %  30 %  18 % 

Förenade 

kungariket 8 %  

21 % 

30 %  

47 %  41 % 

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

 

Parlamentet ändringsförslag 

Tabell b: Åtaganden om utsläppsminskningar för ammoniak (NH3), fina partiklar (PM2,5) och 

kvicksilver (Hg). Sålda bränslen, basår 2005. Baserat på ett scenario med 75 % utjämning av 

skillnaden. 

Medlemsstat NH3-minskning jämfört 

med 2005  
PM2,5-minskning jämfört 

med 2005  
Hg-minskning jämfört 

med 2005 

För 

varje 

år 

fr.o.m. 

2020 

till 

2024 

För 

varje 

år 

fr.o.m

. 2025 

till 

2029 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2020 

till 

2024 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2025 till 

2029 

För 

varje år 

fr.o.m. 

2030 

För varje 

år fr.o.m. 

2020 till 

2029 

För varje 

år fr.o.m. 

2030 

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

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

Tjeckien 7 % 35 % 35 % 17 % 47 % 51 %   

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

Tyskland 5 % 46 % 39 % 26 % 41 % 43 %   
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Estland 1 % 23 % 8 % 15 % 48 % 52 %   

Grekland 7 % 28 % 26 % 35 % 71 % 72 %   

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

Frankrike 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 %   

Lettland 1 % 1 % 1 % 16 % 52 % 45 %   

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

Luxemburg 1 % 25 % 24 % 15 % 47 % 48 %   

Ungern 10 % 38 % 34 % 13 % 61 % 63 %   

Malta 4 % 26 % 24 % 25 % 79 % 80 %   

Nederländerna 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 38 %   

Österrike 1 % 20 % 19 % 20 % 54 % 55 %   

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

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

Rumänien 13 % 29 % 24 % 28 % 61 % 65 %   

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

Slovakien 15 % 41 % 37 % 36 % 62 % 64 %   

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

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

Förenade 

kungariket 8 % 22 % 

21 % 

30 % 47 % 

47 %   

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

Motivering 

Siffrorna (utsläppsmålen) har hämtats från scenariot med 75 % utjämning av skillnaden i 

kommissionens konsekvensbedömning, vilket enligt både kommissionens och 

Europaparlamentets konsekvensbedömningar är det mest kostnadseffektiva alternativet.  

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 
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Bilaga III – del 1 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ÅTGÄRDER SOM KAN INGÅ I DET 

NATIONELLA 

LUFTVÅRDSPROGRAMMET 

ÅTGÄRDER SOM SKA INGÅ I DET 

NATIONELLA 

LUFTVÅRDSPROGRAMMET 

Motivering 

Om jordbrukssektorn inte skulle bidra till utsläppsminskningar skulle andra sektorer av 

ekonomin, inklusive industrin och energisektorn, behöva genomföra dyrare åtgärder för att 

uppnå samma miljömål. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska fastställa nationella 

riktlinjer för god lantbrukspraxis för 

minskning av ammoniakutsläpp, baserat på 

Uneces Framework Code for Good 

Agricultural Practice for Reducing 

Ammonia Emissions från 20013, 

omfattande minst följande faktorer:  

Medlemsstaterna ska fastställa nationella 

riktlinjer för god lantbrukspraxis för 

minskning av ammoniakutsläpp, baserat på 

Uneces Framework Code for Good 

Agricultural Practice for Reducing 

Ammonia Emissions från 20013. De 

nationella riktlinjerna får innehålla 

följande faktorer:  

__________________ __________________ 

3 Beslut ECE/EB.AIR/75, punkt 28a.  3 Beslut ECE/EB.AIR/75, punkt 28a.  

Motivering 

Det är viktigt att medlemsstaterna har möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna själva. Ändringen skulle medge mer flexibilitet. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska minska 

ammoniakutsläppen från oorganiska 

3. Medlemsstaterna ska, i den utsträckning 

det är nödvändigt och enligt de nationella 
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gödselmedel med hjälp av följande 

metoder. 

åtagandena i bilaga II, minska 

ammoniakutsläppen från oorganiska 

gödselmedel med hjälp av följande 

metoder. 

Motivering 

Det är viktigt att medlemsstaterna har möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna själva. Ändringen skulle medge mer flexibilitet. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Bilaga V – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att deras nät 

av övervakningsstationer är representativt 

för sötvattenekosystem, naturliga och 

halvnaturliga ekosystem samt 

skogsekosystem. 

1. Medlemsstaterna ska se till att deras nät 

av övervakningsstationer är representativt 

för sötvattenekosystem, naturliga och 

halvnaturliga ekosystem. 

Motivering 

Skogsekosystem ingår i naturliga och halvnaturliga ekosystem. 
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