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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési
kötelezettségek és a köztes kibocsátási
szintek költséghatékony teljesítésének
elősegítése érdekében a tagállamok részére
lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri
közlekedésből származó kibocsátások
csökkentésének figyelembevételét,
amennyiben az ebben az ágazatban
keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű,
mint amekkora az uniós jogi normák,
köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára
vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21
szereplő előírások betartásából adódó
kibocsátás lenne. A tagállamok számára
biztosítani kell annak lehetőségét is, hogy
a metán (CH4) tekintetében közösen
teljesítsék kötelezettségeiket és a köztes
kibocsátási szinteket, valamint hogy ennek
érdekében alkalmazzák a 406/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi
határozatot22. A nemzeti kibocsátási
határértékeknek, a kibocsátáscsökkentési
kötelezettségeknek és a köztes kibocsátási
szinteknek való megfelelés ellenőrzése
érdekében a tagállamok a kibocsátásokkal
kapcsolatos tudományos ismeretek
bővüléséhez és módszerek fejlődéséhez
igazíthatják nemzeti
emissziókatasztereiket. Amennyiben az
ezen irányelv szerinti feltételek nem

(11) A nemzeti kibocsátáscsökkentési
kötelezettségek és a köztes kibocsátási
szintek költséghatékony teljesítésének
elősegítése érdekében a tagállamok részére
lehetővé kell tenni a nemzetközi tengeri
közlekedésből származó kibocsátások
csökkentésének figyelembevételét,
amennyiben az ebben az ágazatban
keletkezett kibocsátás csekélyebb mértékű,
mint amekkora az uniós jogi normák,
köztük a tüzelőanyagok kéntartalmára
vonatkozóan az 1999/32/EK irányelvben21
szereplő előírások betartásából adódó
kibocsátás lenne. A nemzeti kibocsátási
határértékeknek, a kibocsátáscsökkentési
kötelezettségeknek és a köztes kibocsátási
szinteknek való megfelelés ellenőrzése
érdekében a tagállamok a kibocsátásokkal
kapcsolatos tudományos ismeretek
bővüléséhez és módszerek fejlődéséhez
igazíthatják nemzeti
emissziókatasztereiket. Amennyiben az
ezen irányelv szerinti feltételek nem
teljesülnek, a Bizottság kifogást emelhet a
tagállamok által igénybe vett rugalmassági
rendelkezések bármelyike ellen.
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teljesülnek, a Bizottság kifogást emelhet a
tagállamok által igénybe vett rugalmassági
rendelkezések bármelyike ellen.
__________________

__________________
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A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK
irányelve az egyes folyékony
tüzelőanyagok kéntartalmának
csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK
irányelv módosításáról (HL L 121.,
1999.5.11., 13. o.).

A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK
irányelve az egyes folyékony
tüzelőanyagok kéntartalmának
csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK
irányelv módosításáról (HL L 121.,
1999.5.11., 13. o.).

22

Az Európai Parlament és a Tanács
2009. április 23-i 406/2009/EK határozata
az üvegházhatású gázok kibocsátásának a
2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi
kötelezettségvállalásoknak megfelelő
szintre történő csökkentésére irányuló
tagállami törekvésekről (HL L 140.,
2009.6.5., 136. o.).
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(1) A II. mellékletben meghatározott,
2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti
kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel
összhangban a tagállamoknak korlátozniuk
kell legalább a kén-dioxid (SO2), a
nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő
illékony szerves vegyületek (NMVOC), az
ammónia (NH3), a szálló por (PM2,5) és a
metán (CH4) emberi eredetű éves
kibocsátását.

(1) A II. mellékletben meghatározott,
2020-tól és 2030-tól alkalmazandó nemzeti
kibocsátáscsökkentési kötelezettségekkel
összhangban a tagállamoknak korlátozniuk
kell legalább a kén-dioxid (SO2), a
nitrogén-oxidok (NOx), a metántól eltérő
illékony szerves vegyületek (NMVOC), az
ammónia (NH3) és a szálló por (PM2,5)
emberi eredetű éves kibocsátását.
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Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a
tagállamok megtesznek minden szükséges,
de aránytalanul magas költségekkel nem
járó intézkedést annak biztosítására, hogy
2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az
NMVOC, az NH3, a PM2,5 és a CH4
emberi eredetű kibocsátásait. Az említett
kibocsátások szintjei a tüzelőanyageladások alapján, egy lineáris csökkenési
görbe mentén kerülnek meghatározásra a
2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra
meghatározott kibocsátáscsökkentési
kötelezettségek szintje között.

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a
tagállamok megtesznek minden szükséges,
de aránytalanul magas költségekkel nem
járó intézkedést annak biztosítására, hogy
2025-ig korlátozzák az SO2, az NOx, az
NMVOC, az NH3 és a PM2,5 emberi
eredetű kibocsátásait. Az említett
kibocsátások szintjei a tüzelőanyageladások alapján, egy lineáris csökkenési
görbe mentén kerülnek meghatározásra a
2020-as kibocsátási szintek és a 2030-ra
meghatározott kibocsátáscsökkentési
kötelezettségek szintje között.
Or. fr
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A Bizottság által javasolt szöveg
b) a Kanári-szigeteken, Franciaország
tengerentúli megyéiben, Madeirán és az
Azori-szigeteken keletkező kibocsátások;

Módosítás
b) a Kanári-szigeteken, Franciaország
tengerentúli régióiban és megyéiben,
Madeirán és az Azori-szigeteken keletkező
kibocsátások;
Or. fr
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