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21.10.2015 A8-0249/149 

Ändringsförslag  149 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska minska 

ammoniakutsläppen från oorganiska 

gödselmedel med hjälp av följande 

metoder: 

3. Medlemsstaterna får minska 

ammoniakutsläppen från oorganiska 

gödselmedel med hjälp av följande 

metoder: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/150 

Ändringsförslag  150 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska senast den 

1 januari 2022 minska ammoniakutsläppen 

från stallgödsel med hjälp av följande 

metoder: 

4. Medlemsstaterna får senast den 

1 januari 2022 minska ammoniakutsläppen 

från stallgödsel med hjälp av följande 

metoder: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Ändringsförslag  151 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del 1 – avsnitt C – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I samband med de åtgärder som beskrivs 

i avsnitten A och B ovan bör 

medlemsstaterna se till att påverkan på 

små- och mikrojordbruk beaktas till fullo. 

Medlemsstaterna får exempelvis undanta 

dem från dessa åtgärder när det är möjligt 

och lämpligt mot bakgrund av gällande 

minskningsåtaganden. 

1. I samband med de åtgärder som beskrivs 

i avsnitten A och B ovan ska 

medlemsstaterna se till att påverkan på 

små- och mikrojordbruk beaktas till fullo. 

Medlemsstaterna ska undanta dem från 

dessa åtgärder när det är möjligt och 

lämpligt mot bakgrund av gällande 

minskningsåtaganden.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/152 

Ändringsförslag  152 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 3 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  3. Kommissionen ska också genomföra en 

konsekvensbedömning om kvicksilver 

(Hg) innan ett nationellt åtagande om 

utsläppsminskning fastställs och vid 

behov lägga fram ett lagstiftningsförslag. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Ändringsförslag  153 

Jens Gieseke 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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 departementen, på 

Madeira, Azorerna och i missgynnade 

bergsområden. 

Or. en 

 

 


