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21.10.2015 A8-0249/119 

Ändringsförslag  119 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 

2003/35/EG  

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

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

 

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/EG. 

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 syfte
22

. 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 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/EG. 

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. 

__________________ __________________ 
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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). 

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). 

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).
 

 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Ändringsförslag  120 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 

2003/35/EG  

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

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) och partiklar 

(PM2,5) enligt de nationella åtaganden om 

utsläppsminskning som gäller från och med 

2020 och 2030, i enlighet med bilaga II. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Ändringsförslag  121 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 

2003/35/EG  

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

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

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 och PM2,5. 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. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 

Ändringsförslag  122 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 

2003/35/EG  

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

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 3 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Utsläpp på Kanarieöarna, i de franska 

utomeuropeiska departementen, på 

Madeira och Azorerna. 

(b) Utsläpp på Kanarieöarna, i de franska 

utomeuropeiska regionerna och 

departementen, på Madeira och Azorerna. 

Or. fr 

 

 


