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21.10.2015 A8-0249/119 

Predlog spremembe  119 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES
21

. Države 

članice bi morale imeti tudi možnost 

skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta v ta namen
22

. Države članice bi 

lahko za namene preverjanja skladnosti s 

svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami 

emisij, obveznostmi glede zmanjšanja 

emisij in vmesnimi ravnmi emisij 

prilagodile svoje nacionalne evidence 

emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES
21

. Države 

članice bi lahko za namene preverjanja 

skladnosti s svojimi nacionalnimi 

zgornjimi mejami emisij, obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij in vmesnimi 

ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne 

evidence emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

21
 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

21
 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 
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aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

22
 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 

o prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 

2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

(UL L 140, 5.6.2009, str. 136). 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

 

Or. fr 
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Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

(PM2,5) in metana (CH4) v skladu z 

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. fr 
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Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3 in PM2,5 za leto 2025. 

Ravni navedenih emisij se določijo na 

podlagi prodanih goriv, glede na linearno 

zmanjševanje, določeno v zvezi z ravnmi 

emisij za leto 2020 in ravnmi emisij, ki so 

določene v obveznostih glede zmanjšanja 

emisij za leto 2030. 

Or. fr 
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Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih departmajih, na 

Madeiri in Azorih; 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih regijah in 

departmajih, na Madeiri in Azorih; 

Or. fr 

 

 


