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Ændringsforslag  149 

Jens Gieseke 
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Betænkning A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioner af visse luftforurenende stoffer 

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

Forslag til direktiv 

Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 3 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne benytter følgende 

tilgange til at bekæmpe emissionen af 

ammoniak fra uorganiske gødninger: 

3. Medlemsstaterne kan benytte følgende 

tilgange til at bekæmpe emissionen af 

ammoniak fra uorganiske gødninger: 

Or. en 
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Betænkning A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioner af visse luftforurenende stoffer 

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

Forslag til direktiv 

Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 4 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne benytter inden den 1. 

januar 2022 følgende tilgange til at 

bekæmpe emissionen af ammoniak fra 

staldgødning: 

4. Medlemsstaterne kan inden den 1. 

januar 2022 benytte følgende tilgange til at 

bekæmpe emissionen af ammoniak fra 

staldgødning: 

Or. en 
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Jens Gieseke 
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Betænkning A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioner af visse luftforurenende stoffer 

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

Forslag til direktiv 

Bilag III – del 1 – punkt C – nr. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når medlemsstaterne træffer 

foranstaltningerne i punkt A og B, bør de 

sikre, at deres indvirkning på små landbrug 

og mikrolandbrug tages i betragtning i 

fuldt omfang. Medlemsstaterne kan 

eksempelvis undtage dem fra 

foranstaltningerne, hvis det er muligt og 

hensigtsmæssigt på baggrund af de 

gældende reduktionstilsagn. 

1. Når medlemsstaterne træffer 

foranstaltningerne i punkt A og B, sikrer 

de, at deres indvirkning på små landbrug 

og mikrolandbrug tages i betragtning i 

fuldt omfang. Medlemsstaterne skal 

undtage dem fra foranstaltningerne, hvis 

det er muligt og hensigtsmæssigt på 

baggrund af de gældende reduktionstilsagn.  

Or. en 
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Betænkning A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioner af visse luftforurenende stoffer 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  3. Kommissionen gennemfører ligeledes 

en konsekvensanalyse vedrørende 

kviksølv (Hg) inden fastsættelsen af 

nationale reduktionstilsagn og 

forelægger, om nødvendigt, et nyt 

lovgivningsmæssigt forslag. 

Or. en 
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Ændringsforslag  153 
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Julie Girling 

Emissioner af visse luftforurenende stoffer 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b  

 

 

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, på 

Madeira, på Azorerne og i ugunstigt 

stillede bjergområder 

Or. en 

 

 


