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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/EF. 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/EF 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 

(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/EF. 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. 
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opfyldt. 

__________________ __________________ 

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 

11.5.1999, s. 13). 

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). 

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 

11.5.1999, s. 13). 

 

 
 

Or. fr 
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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) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II. 

Or. fr 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 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. 

Or. fr 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) emissioner på De Kanariske Øer, i 

Frankrigs oversøiske departementer, på 

Madeira og på Azorerne 

(b) emissioner på De Kanariske Øer, i 

Frankrigs oversøiske departementer og 

regioner, på Madeira og på Azorerne 

Or. fr 

 

 


