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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0249/149 

Módosítás  149 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2015 

Julie Girling 

Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – A szakasz – 3 pont – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A tagállamoknak az alábbi eljárások 

alkalmazásával kell csökkenteniük a 

szervetlen műtrágyákból származó 

ammóniakibocsátást: 

3. A tagállamok az alábbi eljárások 

alkalmazásával csökkenthetik a szervetlen 

műtrágyákból származó 

ammóniakibocsátást: 

Or. en 



 

AM\1076646HU.doc  PE568.562v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0249/150 

Módosítás  150 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2015 

Julie Girling 

Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – A szakasz – 4 pont – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A tagállamoknak az alábbi eljárások 

alkalmazásával kell csökkenteniük a 

szervetlen műtrágyákból származó 

ammóniakibocsátást: 

4. A tagállamok 2022. január 1-ig az 

alábbi eljárások alkalmazásával 

csökkenthetik a szerves műtrágyákból 

származó ammóniakibocsátást: 

Or. en 



 

AM\1076646HU.doc  PE568.562v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0249/151 

Módosítás  151 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2015 

Julie Girling 

Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

III melléklet –1 rész – C szakasz – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A fenti A. és B. pont szerinti 

intézkedések meghozatalakor a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell a kis- és 

mikrogazdaságokra gyakorolt hatások 

teljes körű figyelembe vételét. A 

tagállamok például mentesíthetik őket a 

szóban forgó intézkedések alól, ha ez az 

alkalmazandó csökkentési kötelezettség 

szempontjából lehetséges és célszerű. 

1. A tagállamok a fenti A. és B. pont 

szerinti intézkedések meghozatalakor 

biztosítják a kis- és mikrogazdaságokra 

gyakorolt hatások teljes körű figyelembe 

vételét. A tagállamok mentesítik őket a 

szóban forgó intézkedések alól, ha ez az 

alkalmazandó csökkentési kötelezettség 

szempontjából lehetséges és célszerű.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0249/152 

Módosítás  152 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2015 

Julie Girling 

Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (3) A Bizottság ezenkívül még a nemzeti 

kibocsátáscsökkentési kötelezettség 

meghatározását megelőzően 

hatásvizsgálatot végez a higannyal (Hg) 

kapcsolatban, és adott esetben új 

jogalkotási javaslatot nyújt be. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0249/153 

Módosítás  153 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0249/2015 

Julie Girling 

Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 

tengerentúli megyéiben, Madeirán és az 

Azori-szigeteken keletkező kibocsátások; 

b) a Kanári-szigeteken, Franciaország 

tengerentúli megyéiben, Madeirán, az 

Azori-szigeteken és a kedvezőtlen 

adottságú hegyvidéki régiókban keletkező 

kibocsátások; 

Or. en 

 

 


