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21.10.2015 A8-0249/119 

Amendement  119 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad
21

. De 

lidstaten moeten ook de mogelijkheid 

hebben om hun verbintenissen en 

intermediaire emissieniveaus op het 

gebied van methaan (CH4) gezamenlijk na 

te komen c.q. te bereiken en daartoe 

gebruik te maken van Beschikking 

nr. 406/2009/EG van het Europees 

Parlement en de Raad
22

. Ter controle van 

de naleving van de nationale 

emissieplafonds, de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus kunnen de 

lidstaten hun nationale emissie-

inventarissen aanpassen in het licht van 

verbeterd wetenschappelijk inzicht en 

verbeterde emissiemethodieken. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

(11) Om te bevorderen dat de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus op een 

kosteneffectieve manier worden 

nagekomen c.q. bereikt dient de lidstaten 

de mogelijkheid te worden geboden om 

ook de reductie van de emissies van de 

internationale zeevaart in aanmerking te 

nemen indien de emissies van die sector 

lager zijn dan de emissieniveaus die 

zouden voortvloeien uit de naleving van de 

normen in de wetgeving van de Unie, met 

inbegrip van de grenswaarden voor zwavel 

in brandstoffen die zijn vastgesteld in 

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad
21

. Ter 

controle van de naleving van de nationale 

emissieplafonds, de 

emissiereductieverbintenissen en de 

intermediaire emissieniveaus kunnen de 

lidstaten hun nationale emissie-

inventarissen aanpassen in het licht van 

verbeterd wetenschappelijk inzicht en 

verbeterde emissiemethodieken. De 

Commissie kan bezwaar maken tegen het 

gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 
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gebruik van deze flexibiliteit door een 

lidstaat, indien niet aan de in deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

__________________ __________________ 

21
 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

22
 Beschikking nr. 406/2009/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

23 april 2009 inzake de inspanningen van 

de lidstaten om hun broeikasgasemissies 

te verminderen om aan de verbintenissen 

van de Gemeenschap op het gebied van 

het verminderen van broeikasgassen tot 

2020 te voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, 

blz. 136). 

21
 Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende een vermindering 

van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 

11.5.1999, blz. 13). 

Or. fr 



 

AM\1076564NL.doc  PE568.562v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0249/120 

Amendement  120 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3), stofdeeltjes (PM2,5) en 

methaan (CH4) overeenkomstig de 

nationale emissiereductieverbintenissen die 

gelden vanaf 2020 en 2030, zoals 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De lidstaten beperken op zijn minst hun 

jaarlijkse antropogene emissies van 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 

(NOx), vluchtige organische stoffen met 

uitzondering van methaan (NMVOS), 

ammoniak (NH3) en stofdeeltjes (PM2,5) 

overeenkomstig de nationale 

emissiereductieverbintenissen die gelden 

vanaf 2020 en 2030, zoals vastgesteld in 

bijlage II. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Amendement  121 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 

noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3, PM2,5 en CH4 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire reductietraject 

tussen hun emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Onverminderd lid 1 treffen de lidstaten alle 

noodzakelijke maatregelen die geen 

buitensporige kosten met zich brengen om 

hun antropogene emissies van SO2, NOx, 

NMVOS, NH3 en PM2,5 in 2025 te 

beperken. Het niveau daarvan wordt 

bepaald op basis van verkochte brandstof, 

aan de hand van een lineaire reductietraject 

tussen hun emissieniveaus voor 2020 en de 

emissieniveaus bij naleving van de voor 

2030 vastgestelde 

emissiereductieverbintenissen. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 

Amendement  122 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) emissies op de Canarische eilanden, de 

Franse overzeese departementen, Madeira 

en de Azoren; 

(b) emissies op de Canarische eilanden, de 

Franse overzeese gebieden en 

departementen, Madeira en de Azoren; 

Or. fr 

 

 


