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Ændringsforslag  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Der er i løbet af de seneste 20 år gjort 

betydelige fremskridt i Unionen med 

hensyn til menneskeskabt luftforurening og 

luftkvaliteten, takket være en specifik EU-

politik, som Kommissionens meddelelse 

fra 2005 om en "Temastrategi for 

luftforurening"15 er et led i. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF16 har medvirket til disse 

fremskridt ved at fastsætte lofter for 

medlemsstaternes samlede årlige 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), ammoniak (NH3) 

og andre flygtige organiske forbindelser 

end metan (NMVOC) i 2010. Resultatet er, 

at SO2-emissionerne er reduceret med 82 

%, NOx-emissionerne med 47 %, 

NMVOC-emissionerne med 56 % og NH3-

emissionerne med 28 % mellem 1990 og 

2010. Alligevel er miljøet og menneskers 

sundhed stadig udsat for betydelige 

skadelige virkninger og risici, således som 

det er beskrevet i "Programmet ren luft i 

Europa", den såkaldte reviderede 

temastrategi for luftforurening17. 

(1) Der er i løbet af de seneste 20 år gjort 

betydelige fremskridt i Unionen med 

hensyn til menneskeskabt luftforurening og 

luftkvaliteten, takket være 

medlemsstaternes og økonomiske aktørers 

anstrengelser. Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2001/81/EF har også spillet 

en rolle ved at fastsætte lofter for 

medlemsstaternes samlede årlige 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), ammoniak (NH3) 

og andre flygtige organiske forbindelser 

end metan (NMVOC) i 2010. Resultatet er, 

at SO2-emissionerne er reduceret med 82 

%, NOx-emissionerne med 47 %, 

NMVOC-emissionerne med 56 % og NH3-

emissionerne med 28 % mellem 1990 og 

2010. Alligevel er miljøet og menneskers 

sundhed stadig udsat for betydelige 

skadelige virkninger og risici, således som 

det er beskrevet i "Programmet ren luft i 

Europa"17, den såkaldte reviderede 

temastrategi for luftforurening. 

__________________ __________________ 

15 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet af 21. september 

2005 - Temastrategi for luftforurening, 

KOM(2005) 446 endelig. 

15Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet af 21. september 

2005 - Temastrategi for luftforurening, 

COM(2005) 446 endelig. 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 

nationale emissionslofter for visse 

luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 

27.11.2001, s. 22). 

16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 

nationale emissionslofter for visse 

luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 

27.11.2001, s. 22). 

17 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet - "Programmet ren 

17Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet - "Programmet ren 
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luft i Europa", COM(2013) [xxx]. luft i Europa", COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  53 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Der er i løbet af de seneste 20 år gjort 

betydelige fremskridt i Unionen med 

hensyn til menneskeskabt luftforurening og 

luftkvaliteten, takket være en specifik EU-

politik, som Kommissionens meddelelse 

fra 2005 om en "Temastrategi for 

luftforurening"15 er et led i. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF16 har medvirket til disse 

fremskridt ved at fastsætte lofter for 

medlemsstaternes samlede årlige 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), ammoniak (NH3) 

og andre flygtige organiske forbindelser 

end metan (NMVOC) i 2010. Resultatet er, 

at SO2-emissionerne er reduceret med 82 

%, NOx-emissionerne med 47 %, 

NMVOC-emissionerne med 56 % og NH3-

emissionerne med 28 % mellem 1990 og 

2010. Alligevel er miljøet og menneskers 

sundhed stadig udsat for betydelige 

skadelige virkninger og risici, således som 

det er beskrevet i "Programmet ren luft i 

Europa", den såkaldte reviderede 

temastrategi for luftforurening17. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

__________________  

15 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet af 21. september 

2005 - Temastrategi for luftforurening, 

KOM(2005) 446 endelig. 

 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 

nationale emissionslofter for visse 
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luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 

27.11.2001, s. 22). 

17 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet - "Programmet ren 

luft i Europa", COM(2013) [xxx]. 

 

Or. it 

 

Ændringsforslag  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Der er i løbet af de seneste 20 år gjort 

betydelige fremskridt i Unionen med 

hensyn til menneskeskabt luftforurening og 

luftkvaliteten, takket være en specifik EU-

politik, som Kommissionens meddelelse 

fra 2005 om en "Temastrategi for 

luftforurening"15 er et led i. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF16 har medvirket til disse 

fremskridt ved at fastsætte lofter for 

medlemsstaternes samlede årlige 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), ammoniak (NH3) 

og andre flygtige organiske forbindelser 

end metan (NMVOC) i 2010. Resultatet er, 

at SO2-emissionerne er reduceret med 82 

%, NOx-emissionerne med 47 %, 

NMVOC-emissionerne med 56 % og NH3-

emissionerne med 28 % mellem 1990 og 

2010. Alligevel er miljøet og menneskers 

sundhed stadig udsat for betydelige 

skadelige virkninger og risici, således som 

det er beskrevet i "Programmet ren luft i 

Europa", den såkaldte reviderede 

temastrategi for luftforurening17. 

(1) Der er i løbet af de seneste 20 år gjort 

betydelige fremskridt i Unionen med 

hensyn til menneskeskabt luftforurening og 

luftkvaliteten, takket være en specifik EU-

politik, som Kommissionens meddelelse 

fra 2005 om en "Temastrategi for 

luftforurening" er et led i15. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF16 har medvirket til disse 

fremskridt ved at fastsætte lofter for 

medlemsstaternes samlede årlige 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), ammoniak (NH3) 

og andre flygtige organiske forbindelser 

end metan (NMVOC) i 2010. Resultatet er, 

at SO2-emissionerne er reduceret med 82 

%, NOx-emissionerne med 47 %, 

NMVOC-emissionerne med 56 % og NH3-

emissionerne med 28 % mellem 1990 og 

2010. Alligevel er menneskers sundhed og 

miljøet stadig udsat for betydelige 

skadelige virkninger og risici, således som 

det er beskrevet i "Programmet ren luft i 

Europa"17, den såkaldte reviderede 

temastrategi for luftforurening. 

__________________ __________________ 

15 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet af 21. september 

2005 - Temastrategi for luftforurening, 

15Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet af 21. september 

2005 - Temastrategi for luftforurening, 
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KOM(2005) 446 endelig. KOM(2005) 446 endelig. 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 

nationale emissionslofter for visse 

luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 

27.11.2001, s. 22). 

16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/81/EF af 23. oktober 2001 om 

nationale emissionslofter for visse 

luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 

27.11.2001, s. 22). 

17 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet - "Programmet ren 

luft i Europa", COM(2013) [xxx]. 

17Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 

og Europa-Parlamentet - "Programmet ren 

luft i Europa", COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Det bekræftes i syvende 

miljøhandlingsprogram18, at Unionens 

langsigtede målsætning for 

luftkvalitetspolitikken er at nå 

luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører 

væsentlige negative virkninger og risici for 

menneskers sundhed og miljøet, og der 

opfordres med dette for øje til fuld 

overholdelse af gældende EU-lovgivning 

om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske 

mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en 

forstærket indsats i områder, hvor 

befolkningen og økosystemerne eksponeres 

for et højt luftforureningsniveau, samt 

større synergi mellem 

luftkvalitetslovgivningen og Unionens 

politiske mål inden for især 

klimaforandring og biodiversitet. 

(2) Det bekræftes i syvende 

miljøhandlingsprogram18, at Unionens 

langsigtede målsætning for 

luftkvalitetspolitikken er at nå 

luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører 

væsentlige negative virkninger og risici for 

menneskers sundhed og miljøet, og der 

opfordres med dette for øje til fuld 

overholdelse af gældende EU-lovgivning 

om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske 

mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en 

forstærket indsats i områder, hvor 

befolkningen og økosystemerne eksponeres 

for et højt luftforureningsniveau, samt 

større synergi mellem 

luftkvalitetslovgivningen og Unionens 

politiske mål inden for især 

klimaforandring og biodiversitet. Den nye 

fælles landbrugspolitik for perioden 2014-

2020 giver medlemsstaterne mulighed for 

at bidrage til at forbedre luftkvaliteten 

med specifikke foranstaltninger. 

Fremtidige evalueringer vil give en bedre 

forståelse af virkningerne af disse 

foranstaltninger. 
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__________________ __________________ 

18 Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse om et generelt EU-

miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et 

godt liv i en ressourcebegrænset verden", 

COM(2012) 710 af 29.11.2012. 

18Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse om et generelt EU-

miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et 

godt liv i en ressourcebegrænset verden", 

COM(2012) 710 af 29.11.2012. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Ved gennemførelsen af dette direktiv 

bør medlemsstaterne huske på 

landbrugssektorens mange mål, dens 

begrænsede modvirkningspotentiale og 

behovet for at sikre sammenhæng mellem 

EU's mål for fødevaresikkerhed og 

klimaændringer. 

Or. en 

Begrundelse 

Rådets politiske aftale fra oktober 2014 om 2030-rammen for klima- og energipolitikken 

anerkender målsætningerne for landbrugssektoren og sektoren for arealanvendelse og 

opfordrer Kommissionen til at undersøge de bedste måder til at fremme en bæredygtig 

intensivering af fødevareproduktionen og samtidig optimere sektorens bidrag til afbødning af 

drivhusgasser og CO2-lagring. 

 

Ændringsforslag  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) EU og medlemsstaterne er parter i 

Minamatakonventionen 2013 om 

kviksølv, der søger at forbedre 

menneskers sundhed og miljøbeskyttelsen 

gennem reduktion af 

kviksølvemissionerne fra eksisterende og 

nye kilder. 

Or. en 

Begrundelse 

EU og medlemsstaterne bør som signatarer af Minamatakonventionen sikre, at NEC-

direktivet bidrager til at reducere kviksølvemissioner, der har meget skadelige indvirkninger 

på menneskers sundhed. 

 

Ændringsforslag  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Den ordning med nationale 

emissionslofter, som er oprettet ved 

direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres, 

så den bringes på linje med Unionens og 

medlemsstaternes internationale 

forpligtelser. 

(6) Den ordning med nationale 

emissionslofter, som er oprettet ved 

direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres 

under hensyntagen til 

emissionsreduktionstilsagn, der er baseret 

på den gældende lovgivning, så den går 

længere end de emissionsreduktioner, der 

er fastsat i Göteborgprotokollen, og sigter 

på at opnå de sundheds- og miljømæssige 

målsætninger, som er fastlagt i EU’s 

syvende miljøhandlingsprogram. 

Or. en 

Begrundelse 

De emissionsreduktionstilsagn, som er fastsat i Göteborgprotokollen, er for svage, og i mange 

tilfælde kan den nuværende lovgivning nå betydeligt ud over lofterne uden yderligere 
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foranstaltninger til emissionskontrol. For at opnå en lineær reduktion af emissioner frem til 

2030 bør forpligtelserne for 2020-emissionsreduktionsmålene erstattes af de referencetal, der 

findes i Parlamentets konsekvensanalyse, når disse tal er mere ambitiøse end dem, der er 

fastsat i Göteborgprotokollen. 

 

Ændringsforslag  59 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Den ordning med nationale 

emissionslofter, som er oprettet ved 

direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres, 

så den bringes på linje med Unionens og 

medlemsstaternes internationale 

forpligtelser. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. it 

 

Ændringsforslag  60 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne bør gennemføre dette 

direktiv på en sådan måde, at der bidrages 

mærkbart til opfyldelse af Unionens 

langsigtede målsætning for luftkvaliteten, 

som understøttet af WHO's retningslinjer, 

og Unionens mål for beskyttelse af 

biodiversitet og økosystemer ved, at 

niveauet og depositionen af forsurende, 

eutrofierende og ozondannende 

luftforurening bringes ned under de kritiske 

belastninger og niveauer, der er fastsat i 

LRTAP-konventionen. 

(7) Medlemsstaterne bør gennemføre dette 

direktiv på en sådan måde, at der bidrages 

passende til opfyldelse af Unionens 

langsigtede målsætning for luftkvaliteten, 

som understøttet af WHO's retningslinjer, 

og Unionens mål for beskyttelse af 

biodiversitet og økosystemer ved, at 

niveauet og depositionen af forsurende, 

eutrofierende og ozondannende 

luftforurening bringes ned under de kritiske 

belastninger og niveauer, der er fastsat i 

LRTAP-konventionen. 

Or. it 



 

PE554.952v01-00 10/94 AM\1058775DA.doc 

DA 

 

Ændringsforslag  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Dette direktiv ventes ligeledes at 

bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der 

er fastsat i EU-lovgivningen, afbøde 

virkningerne af klimaændringer ved at 

reducere emissionerne af kortlivede 

klimakomponenter og forbedre 

luftkvaliteten globalt. 

(8) Dette direktiv ventes ligeledes at 

bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der 

er fastsat i EU-lovgivningen, på en 

omkostningseffektiv måde, afbøde 

virkningerne af klimaændringer ved at 

reducere emissionerne af kortlivede 

klimakomponenter og forbedre 

luftkvaliteten globalt. 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  62 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Dette direktiv ventes ligeledes at 

bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der 

er fastsat i EU-lovgivningen, afbøde 

virkningerne af klimaændringer ved at 

reducere emissionerne af kortlivede 

klimakomponenter og forbedre 

luftkvaliteten globalt. 

(8) Dette direktiv ventes ligeledes at 

bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der 

er fastsat i EU-lovgivningen, afbøde 

virkningerne af klimaændringer ved at 

reducere emissionerne af kortlivede 

klimakomponenter ud over at forbedre 

luftkvaliteten globalt. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Dette direktiv bør bidrage til at 

reducere kviksølvemissionerne i EU, som 

det kræves i fællesskabsstrategien for 

kviksølv og Minamatakonventionen om 

kviksølv, som medlemsstaterne og 

Unionen er parter i. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Dette direktiv bør bidrage til at 

reducere kviksølvemissionerne i EU, som 

det kræves i fællesskabsstrategien for 

kviksølv og Minamatakonventionen om 

kviksølv, som medlemsstaterne og 

Unionen er parter i. 

Or. en 

Begrundelse 

Kviksølv er et meget giftigt metal, navnlig når det bliver til methylkviksølv (MeHg). 

Udsættelse for MeHg kan påvirke nervesystemet alvorligt og skade immunforsvaret og 

reproduktionssystemerne. 

 

Ændringsforslag  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Der skal sikres fuldstændig og 

rettidig gennemførelse af de grænser, der 

er fastsat af den Internationale 

Søfartsorganisation, samt streng 

håndhævelse af EU’s svovldirektiv for at 

reducere emissionerne fra søtransport. 

Der er også behov for yderligere tiltag for 

at kontrollere emissionerne fra skibsfart. 

EU og medlemsstaterne bør overveje at 

definere nye emissionskontrolområder og 

bør fortsætte med inden for Den 

Internationale Søfartsorganisations 

rammer at arbejde for yderligere at 

reducere emissionerne.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Permanente og midlertidige 

græsarealer i hele EU, som vedligeholdes 

af landbrugerne og deres græssende 

husdyr, spiller en vigtig rolle i 

modvirkningen af klimaændringerne, idet 

græsarealer er væsentlige faktorer i 

forbindelse med kulstofbinding.1a 

 __________________ 

 1 a Jf. Conant, R.T.(2010). Udfordringer 

og muligheder for kulstofbindingen i 

græsarealer. En teknisk rapport om 

forvaltning af græsarealer og 

modvirkning af klimaændringer. 

Integrated Crop Management (integreret 

afgrødestyring), 10, 20ff. (En teknisk 

rapport udarbejdet til De Forenede 

Nationers Fødevare- og 
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Landbrugsorganisations afdeling for 

planteproduktion og -beskyttelse.) 

Or. en 

Begrundelse 

Græsdækkede arealer i Den Europæiske Union er en vigtig faktor i forbindelse med 

modvirkningen af klimaændringerne, da de udgør den største kategori af "kulstofdræn" på 

Unionens område. Græsningsarealer opfylder behovene hos drøvtyggere og deres emissioner 

af (enterisk) metan. Medtagelse af metan i forslaget er kontraproduktivt i betragtning af 

græsarealers klimamæssige fordele og økologiske værdi. 

 

Ændringsforslag  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Dette direktiv bør også bidrage til at 

reducere de sundhedsmæssige 

omkostninger ved luftforurening i EU ved 

at forbedre de europæiske borgeres 

livskvalitet samt fremme overgangen til en 

grøn økonomi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8b) Europæiske landbrugere og 

europæisk landbrugsjord bidrager i vid 

udstrækning til opnåelsen af målene for 

miljø og luftkvalitet. Landbrugerne bør 

belønnes i overensstemmelse hermed og 
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inden for den fælles landbrugspolitik for 

deres nuværende og fremtidige indsats i 

denne henseende. 

Or. en 

Begrundelse 

Landbrugets bidrag til opnåelsen af målene for miljø og luftkvalitet bør anerkendes og 

belønnes på behørig vis. 

 

Ændringsforslag  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de 

tilsagn om emissionsreduktion, som er 

fastsat i dette direktiv for 2020 og 2030. 

For at sikre påviselige fremskridt mod 

2030-tilsagnene bør medlemsstaterne i 

2025 overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses 

på denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

(9) Der fastsættes bindende nationale 

emissionsreduktionstilsagn i dette direktiv 

for 2020, 2025 og 2030 for at begrænse de 

atmosfæriske emissioner af 

luftforurenende stoffer og effektivt 

bidrage til Unionens mål om at opnå 

luftkvalitet, som ikke giver anledning til 

væsentlige negative indvirkninger og 

risici for sundheden, samt til at niveauet 

og deponeringen af forsurende og 

eutrofierende forureningsstoffer 

reduceres til under kritiske belastninger 

og niveauer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på 

denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

(9) Medlemsstaterne opfylder de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020, 2025 og 2030. 

Or. en 

Begrundelse 

Nationale emissionsreduktionstilsagn bør være bindende for 2025 for at sikre en lineær 

reduktion af emissioner mellem 2020 og 2030 og undgå uoverkommelige omkostninger for 

medlemsstaterne hen imod slutningen af forpligtelsesperioden. 

 

Ændringsforslag  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020, 2025 og 2030. 
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emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses 

på denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

Or. en 

Begrundelse 

Nationale emissionsreduktioner for 2025-målsætningerne bør være bindende, så de kan 

hjælpe med overholdelse af 2030-målene. Derudover vil medlemsstaternes overholdelse i 

2025 sikre, at der er yderligere sundheds- og miljømæssige fordele som følge af 

reduktionerne af de forurenende stoffer. 

 

Ændringsforslag  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses 

på denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020, 2025 og 2030.  
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indberetninger i henhold til direktivet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses 

på denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. 

Or. de 

Begrundelse 

Emissionsreduktionsmålene gælder for 2020 og 2030. Medlemsstaterne bør være i stand til at 

nå deres reduktionsmål for 2030 på en måde, som er mest omkostningseffektiv for dem. 

Emissionsdelmål for 2025 er ikke nødvendige i denne sammenhæng. 

 

Ændringsforslag  74 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses 

på denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses 

på denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. 
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rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

Or. de 

Begrundelse 

Mellemliggende mål mellem gennemførelsen af Göteborgprotokollen og de operationelle 

reduktionsmål for 2030, der endnu ikke er fastsat, er ikke påkrævet. 

 

Ændringsforslag  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på 

denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 og i 

overensstemmelse med deres specifikke 

nationale bestemmelser og deres kapacitet 

bevæge sig i retning af mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på 

denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis 

emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på 

denne måde, bør medlemsstaterne gøre 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger i henhold til direktivet. 

(9) Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn 

om emissionsreduktion, som er fastsat i 

dette direktiv for 2020 og 2030. For at 

sikre påviselige fremskridt mod 2030-

tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 

overholde mellemliggende 

emissionsniveauer, som fastsættes ved 

lineær interpolation mellem deres 

emissionsniveauer i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030, 

medmindre der derved påføres 

uforholdsmæssigt store udgifter for 

medlemsstaterne og de økonomiske 

aktører. Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses på denne måde, bør 

medlemsstaterne gøre rede for årsagerne 

dertil i deres indberetninger i henhold til 

direktivet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Mellem 1990 og 2010 blev NH3- 

emissioner i EU reduceret med 27,9 % 1 a. 

Ved fastsættelse af nye 

emissionsforpligtelser bør 

foranstaltninger, der tidligere er truffet af 

medlemsstaterne, blive behørigt 

anerkendt. NH3-emissionerne fra 

landbruget er underlagt biologiske 

processer og kan derfor kun minimeres og 

ikke fuldstændig elimineres. 
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 __________________ 

 1 a Se Eurostat (2013). Statistikker for 

landbrug, skovbrug og fiskeri. 

Luxembourg: Den Europæiske Unions 

Publikationskontor, s. 119.  

Or. de 

Begrundelse 

Landbrugssektoren har allerede truffet foranstaltninger i denne forbindelse. Fremtidig politik 

for luftkvalitet bør tage hensyn til reduktioner, som landbruget allerede har opnået. 

 

Ændringsforslag  79 

Jan Huitema 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Ammoniakemissionerne i EU er 

siden 1990 blevet reduceret med næsten 

30 % 20a. Ved fastsættelsen af 

emissionslofter for NH3 bør 

medlemsstaternes tidligere bestræbelser 

på at reducere NH3 i landbrugssektoren 

derfor anerkendes. Der bør også tages 

hensyn til afvejninger i forhold til 

dyrevelfærd. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Se Eurostats brochure om statistikker 

for landbrug, skovbrug og fiskeri fra 

2013, s. 115-121. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Nationale emissionsreduktionstilsagn 

for metan og ammoniak for 2030 bør tage 

hensyn til landbrugssektorens særlige 

karakter og dens lave 

modvirkningspotentiale.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9b) For at sikre de samme markedsvilkår 

i EU bør reduktioner i NH3-emissioner til 

luften som følge af forskellige 

foranstaltninger tages i betragtning i de 

nationale programmer for ren luft. Disse 

omfatter direktiv 91/676 / EØF1 a og 

92/438/ EØF1 b 

 __________________ 

 1aRådets direktiv 91/676/EØF af 

31.12.1991 om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, der 

stammer fra landbruget (EFT L 375 af 

31.12.1991) 

 1bRådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 

1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter (EFT L 59 af 8.3.1996). 

Or. de 

Begrundelse 

Denne ændring tager hensyn til eksisterende direktiver med henblik på at pege på 

synergieffekter for miljøet. 
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Ændringsforslag  82 

Jan Huitema 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9b) For at sikre lige vilkår i Europa bør 

der i forbindelse med de nationale 

bekæmpelsesprogrammer i dette direktiv 

tages hensyn til de reduktioner af NH3-

emissionerne til luften, der er opnået ved 

andre EU-politiske foranstaltninger 

såsom nitratdirektivet 91/676/EØF1a og 

gennemførelsen af nationale politikker til 

reduktion af udledningen af ammoniak i 

Natura 2000-områder vedrørende fugle- 

og habitatdirektivet 92/43/EØF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Nogle af medlemsstaterne har i 

henhold til LRTAP-konventionen valgt at 

fastsætte emissionslofter på grundlag af det 

anvendte brændstof i transportsektoren. 

Det har medført manglende sammenhæng 

med deres og hele Unionens samlede 

energiforbrug og statistikker. For at sikre et 

fælles og sammenhængende grundlag for 

alle medlemsstaterne og Unionens som 

helhed fastsættes der derfor i dette direktiv 

indberetningskrav og 

emissionsreduktionstilsagn, som bygger på 

det nationale energiforbrug og 

brændstofsalg, hvilket yderligere sikrer 

sammenhæng med Unionens lovgivning 

på klima- og energiområdet. 

(10) Nogle af medlemsstaterne har i 

henhold til LRTAP-konventionen valgt at 

fastsætte emissionslofter på grundlag af det 

anvendte brændstof i transportsektoren. 

Det har medført manglende sammenhæng 

med deres og hele Unionens samlede 

energiforbrug og statistikker. For at sikre et 

fælles og sammenhængende grundlag for 

alle medlemsstaterne og Unionens som 

helhed fastsættes der derfor i dette direktiv 

indberetningskrav og 

emissionsreduktionstilsagn, som bygger på 

det nationale energiforbrug og 

brændstofsalg. 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelse af de mellemliggende 

emissionsniveauer bør medlemsstaterne 

have ret til at medregne 

emissionsreduktioner fra international 

skibsfart, hvis emissionerne derfra er 

lavere end de emissionsniveauer, der ville 

følge af overholdelse af EU-lovgivningens 

krav, herunder grænserne for 

brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i 

forbindelse med kontrollen af opfyldelsen 

af deres nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod 

en medlemsstats brug af denne 

fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet 

ikke er opfyldt. 

udgår 

__________________  

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 
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visse flydende brændstoffer og om 

ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 

121 af 11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede fleksibilitetsmekanisme for emissioner fra søfart er alt for kompliceret og bør 

slettes, da ikke alle medlemsstater er i stand til at drage fordel af denne fleksibilitet og den 

desuden kan underminere de forventede sundhedsmæssige fordele ved Kommissionens 

forslag. 

 

Ændringsforslag  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

har medlemsstaterne mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Kommissionen kan gøre indsigelse 

mod en medlemsstats brug af denne 

fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet 

ikke er opfyldt. 
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brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i 

forbindelse med kontrollen af opfyldelsen 

af deres nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

21Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

22Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have mulighed for 
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medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i 

forbindelse med kontrollen af opfyldelsen 

af deres nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod 

en medlemsstats brug af denne 

fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet 

ikke er opfyldt. 

fælles opfyldelse af tilsagn og overholdelse 

af mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed.  

__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

21Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

22Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 
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Ændringsforslag  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i 

forbindelse med kontrollen af opfyldelsen 

af deres nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 
Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Kommissionen kan 

gøre indsigelse mod en medlemsstats brug 

af denne fleksibilitet, hvis betingelserne i 

direktivet ikke er opfyldt. 

__________________ __________________ 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 
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(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

21Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

Or. de 

Begrundelse 

Metan er omfattet af klimaordningen gennem indsatsfordeling og ETS. Medtagelse i NEC-

direktivets anvendelsesområde ville føre til en dobbeltregulering, som bør undgås i lyset af 

bestræbelserne for bedre lovgivning og programmet for målrettet og effektiv regulering af 

SMV'er. 

 

Ændringsforslag  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse 

med kontrollen af opfyldelsen af deres 

nationale emissionslofter og 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

kan i forbindelse med kontrollen af 

opfyldelsen af deres nationale 

emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 
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emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

21Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

22Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  89 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-
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lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse 

med kontrollen af opfyldelsen af deres 

nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

kan i forbindelse med kontrollen af 

opfyldelsen af deres nationale 

emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

21Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

 

Or. de 

Begrundelse 

Metan er en drivhusgas, emissioner fra metan er allerede omfattet af beslutningen om 

indsatsfordeling (beslutning 406/2009/EF) som led i EU’s klima- og energipakke. 

Medtagelsen af tilsagn om reduktion af metan i NEC-direktivet ville føre til overdreven 

regulering.  
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Ændringsforslag  90 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse 

med kontrollen af opfyldelsen af deres 

nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse 

med kontrollen af opfyldelsen af deres 

nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Medlemsstaterne kan fordele deres 

nationale årlige emissioner mellem et 

givet år, året før det år, og året efter det, 

forudsat at gennemsnittet ikke overskrider 

deres tilsagn, hvis uforudsete vejrforhold 

eller økonomiske forhold påvirker deres 

strømforsyning. Kommissionen kan gøre 

indsigelse mod en medlemsstats brug af 

denne fleksibilitet, hvis betingelserne i 

direktivet ikke er opfyldt. 
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__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

21Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

22Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Jan Huitema 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn og overholdelse 

af de mellemliggende emissionsniveauer 

bør medlemsstaterne have ret til at 

medregne emissionsreduktioner fra 

international skibsfart, hvis emissionerne 

derfra er lavere end de emissionsniveauer, 

der ville følge af overholdelse af EU-

lovgivningens krav, herunder grænserne 

for brændstoffers svovlindhold i Rådets 

direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne 

bør ligeledes have mulighed for fælles 

opfyldelse af tilsagn og overholdelse af 

mellemliggende emissionsniveauer 

vedrørende metan (CH4) og for at gøre 

brug af Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette 

øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse 

med kontrollen af opfyldelsen af deres 

(11) For at fremme omkostningseffektiv 

opfyldelse af de nationale 

emissionsreduktionstilsagn bør 

medlemsstaterne have ret til at medregne 

emissionsreduktioner fra international 

skibsfart, hvis emissionerne derfra er 

lavere end de emissionsniveauer, der ville 

følge af overholdelse af EU-lovgivningens 

krav, herunder grænserne for brændstoffers 

svovlindhold i Rådets direktiv 

1999/32/EF21. Medlemsstaterne kan i 

forbindelse med kontrollen af opfyldelsen 

af deres nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 
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nationale emissionslofter og 

emissionsreduktionstilsagn og 

overholdelsen af deres mellemliggende 

emissionsniveauer justere deres nationale 

emissionsopgørelser i takt med, at den 

videnskabelige viden og metoder 

vedrørende emissioner forbedres. 

Kommissionen kan gøre indsigelse mod en 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

medlemsstats brug af denne fleksibilitet, 

hvis betingelserne i direktivet ikke er 

opfyldt. 

__________________ __________________ 

21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

21Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 

1999 om begrænsning af svovlindholdet i 

visse flydende brændstoffer og om ændring 

af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 

11.5.1999, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

22Europa-Parlamentets og Rådets 

beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 

2009 om medlemsstaternes indsats for at 

reducere deres drivhusgasemissioner med 

henblik på at opfylde Fællesskabets 

forpligtelser til at reducere 

drivhusgasemissionerne frem til 2020 

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

Begrundelse 

Medtagelsen af metanreduktionstilsagn i NEC-direktivet begrænser den fleksibilitet, der gives 

i beslutningen om indsatsfordeling (beslutning 406/2009/EF) til at reducere 

drivhusgasemissionerne, og forårsager overregulering, idet metan er en drivhusgas, hvis 

emissioner allerede er omfattet af beslutning 406/2009/EF som led i EU's klima- og 

energipolitik. Desuden vil foranstaltninger til yderligere at reducere emissionerne af metan 

påvirke dyrevelfærden. 

 

Ændringsforslag  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) For at overvåge overholdelsen af 

deres nationale emissionslofter og deres 

emissionsreduktionsforpligtelser kan 

medlemsstaterne ændre deres nationale 

emissionsopgørelser ved at bruge 

forbedrede, emissionsrelaterede 

videnskabelige resultater og metoder. Hvis 

medlemsstaterne ikke når deres 

reduktionsmål i et givet år på grund af 

uforudsete forhold bør de have mulighed 

for i stedet at angive et treårigt 

gennemsnit af det pågældende år og de to 

foregående år, hvis dette gennemsnit ikke 

overskrider deres reduktionsmål. 

Or. de 

Begrundelse 

Dette fleksibilitetsinstrument svarer til tilgangen i Göteborgprotokollen. 

 

Ændringsforslag  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 
medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion og medvirke effektivt 

til virkeliggørelse af Unionens 

luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse 

bør medlemsstaterne, i samråd med den 

relevante lokale eller regionale 

myndighed, tage hensyn til behovet for at 

reducere emissionerne i zoner og 

bymæssige områder, hvor koncentrationen 

af luftforurenende stoffer er særligt høj, 
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og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF, bliver gennemført 

med godt resultat23. 

__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Emissionsreduktionstilsagnene for 2025 bør være bindende. Medlemsstaterne bør også 

rådføre sig med den kompetente lokale eller regionale myndighed, når de udarbejder deres 

nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening. 

 

Ændringsforslag  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion og medvirke effektivt 

til virkeliggørelse af Unionens 

luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse 

bør medlemsstaterne tage hensyn til 

behovet for at reducere emissionerne i 

zoner og bymæssige områder, hvor 

koncentrationen af luftforurenende stoffer 

er særligt høj, og/eller som bidrager 
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luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

væsentligt til luftforureningen i andre zoner 

og bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF, bliver gennemført 

med godt resultat23. 

__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

Or. de 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør have mulighed for at nå deres reduktionsmål for 2030 på forskellige 

måder. Med henblik herpå bør de få fleksibilitet til at finde den måde, der er mest 

omkostningseffektiv for dem. 

 

Ændringsforslag  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 
medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion og medvirke effektivt 

til virkeliggørelse af Unionens 

luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse 

bør medlemsstaterne tage hensyn til 

behovet for at reducere emissionerne i 

zoner og bymæssige områder, hvor 

koncentrationen af luftforurenende stoffer 
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områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

er særligt høj, og/eller som bidrager 

væsentligt til luftforureningen i andre zoner 

og bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion og medvirke effektivt 

til virkeliggørelse af Unionens 

luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse 

bør medlemsstaterne tage hensyn til 

behovet for at reducere emissionerne i 

zoner og bymæssige områder, hvor 

koncentrationen af luftforurenende stoffer 

er særligt høj, og/eller som bidrager 

væsentligt til luftforureningen i andre zoner 

og bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 
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nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan bevæge sig mod kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 
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__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er høj, og/eller som 

bidrager væsentligt til luftforureningen i 

andre zoner og bymæssige områder, 

eventuelt i nabolandene. Med dette for øje 

bør nationale programmer for bekæmpelse 

af luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

og/eller som bidrager væsentligt til 

luftforureningen i andre zoner og 

bymæssige områder, eventuelt i 

nabolandene. Med dette for øje bør 

nationale programmer for bekæmpelse af 

luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

(12) Hver medlemsstat bør vedtage og 

gennemføre et nationalt program for 

bekæmpelse af luftforurening, hvormed 

den kan opfylde kravene til 

emissionsreduktion, overholde de 

mellemliggende emissionsniveauer og 

medvirke effektivt til virkeliggørelse af 

Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den 

forbindelse bør medlemsstaterne tage 

hensyn til behovet for at reducere 

emissionerne i zoner og bymæssige 

områder, hvor koncentrationen af 

luftforurenende stoffer er særligt høj, 

navnlig i nærliggende skoler, børnehaver, 

plejehjem, sygehuse og, og/eller som 

bidrager væsentligt til luftforureningen i 

andre zoner og bymæssige områder, 

eventuelt i nabolandene. Med dette for øje 

bør nationale programmer for bekæmpelse 

af luftforurening medvirke til, at de 

luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i 

artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført 

med godt resultat. 

__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

23Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/50/EF af 21. maj 2008 om 

luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 

L 152 af 11.6.2008, s. 1). 

Or. en 
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Ændringsforslag  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Miljøinspektioner og 

markedsovervågning er nødvendige for at 

sikre effektiviteten af dette direktiv og af 

de foranstaltninger, der vedtages i 

henhold til opnåelsen af dets mål. 

Medlemsstaterne bør sikre, at der er 

tilstrækkelige midler til rådighed til 

effektivt at foretage inspektioner og 

markedsovervågning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) I tilfælde af manglende overholdelse 

af de emissionsreduktionstilsagn, der er 

fastsat i dette direktiv for 2020, 2025 og 

2030, må medlemsstaterne ikke videregive 

overholdelsesbyrden til myndigheder, som 

ikke har de strategiske evner og beføjelser 

til overholdelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Såfremt en medlemsstat ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til direktivet om nationale 

emissionsstoffer er det vigtigt at beskytte de lokale myndigheder, hvoraf mange opererer 

under begrænsede budgetter, fra at blive bebyrdet med bøder som følge af en 

overtrædelsesprocedure. 
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Ændringsforslag  102 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3- og PM2,5-

emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde omkostningseffektive 

foranstaltninger, der gælder for landbruget, 

således at NH3- og PM2,5-emissionerne til 

luften fra de største bidragydere reduceres. 

Nogle af disse foranstaltninger indebærer 

betydelige ekstraomkostninger, som ikke 

kan bæres af små og mellemstore 

landbrugsbedrifter. Landbrugsbedrifter, 

der ikke falder inden for 

anvendelsesområdet for Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/75/EU af 24. november 2010 om 

industrielle emissioner, kan fritages. 
Medlemsstaterne bør have ret til at træffe 

andre foranstaltninger end dem, der er 

fastsat i dette direktiv, forudsat at der under 

de specifikke nationale omstændigheder 

opnås de samme miljøresultater. 

 Forbedring af luftkvaliteten uden at 

kompromittere fremtiden for 

landbrugsbedrifter kan kun opnås 

gennem passende foranstaltninger. 

Landbrugssektorens bestræbelser inden 

for videreudvikling af metoder til 

husdyrbrug bør ikke modarbejdes af 

kravene til emissionsreduktion af 

luftforurenende stoffer. De nationale 

programmer for bekæmpelse af 

luftforurening skal tillade en rimelig 

balance mellem former for husdyrbrug, 

der er politisk og socialt ønskelige, og 

emissionsbeskyttelse. 

Or. de 
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Begrundelse 

Der er inden for landbruget indbyrdes konflikter mellem de forskellige politikområder for så 

vidt angår målsætninger. Bevarelsen af landstrukturer i forbindelse med arealforvaltning må 

ikke bringes i fare ved at fastsætte urealistiske mål. Ved at knytte det til direktivet om 

industrielle emissioner opnås der bedre lovgivning. 

 

Ændringsforslag  103 

Jan Huitema 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3- og PM2,5-

emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3- og PM2,5-

emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Disse 

foranstaltninger bør baseres på konkrete 

oplysninger og data under hensyntagen til 

de videnskabelige fremskridt og tidligere 

foranstaltninger truffet af 

medlemsstaterne og bør være 

omkostningseffektive. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) De nationale programmer for (13) De nationale programmer for 
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bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3- og PM2,5-

emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder 

opnås de samme miljøresultater. 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde omkostningseffektive 

foranstaltninger, der gælder for landbruget, 

således at NH3- og PM2,5-emissionerne til 

luften fra de største bidragydere reduceres. 

Investeringer i emissionsreduktioner 

inden for landbruget har langsigtede 

virkninger, som er forskellige alt efter 

bedrifternes størrelse. Der bør tages 

hensyn til dette, hvis det skal lykkes at 

fremme udbredelsen af afbødende 

foranstaltninger. Medlemsstaterne bør 

have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder 

opnås de samme miljøresultater. 

Forbedringer af luftkvaliteten kan kun 

opnås ved hjælp af forholdsmæssige 

foranstaltninger, der ikke er til fare for 

opretholdelsen af landbrugsbedrifter. 

Indsatsen i landbrugssektoren med 

hensyn til at udvikle procedurer for 

husdyravl må ikke undergraves af 

forpligtelser til at reducere emissioner af 

luftforurenende stoffer. De nationale 

programmer for bekæmpelse af 

luftforurening bør sikre en balance 

mellem former for husdyrbrug, der er 

politisk og samfundsmæssigt ønskelige, og 

forureningsbekæmpelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3- og PM2,5-

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at emissionerne til 
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emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

luften fra de største bidragydere reduceres, 

uden at gå på kompromis med 

dyrevelfærd. Medlemsstaterne bør have ret 

til at træffe andre foranstaltninger end dem, 

der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der 

under de specifikke nationale 

omstændigheder opnås de samme 

miljøresultater. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3- og PM2,5-

emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3-, CH4- og 

PM2,5-emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

Or. en 

Begrundelse 

Foranstaltninger til at reducere emissioner af metan bør fremmes på nationalt plan med 

henblik på at reducere ozon ved jordoverfladen, der skyldes metan og andre forurenende 

stoffer. Adskillige af disse foranstaltninger kan udvikles ved hjælp af økonomisk støtte fra 

EU's programmer for udvikling af landdistrikterne, og visse foranstaltninger kan sågar 

gennemføres omkostningsfrit (f.eks. skaber biogassystemer yderligere potentielle kilder til 

indkomst gennem salg af elektricitet). 

 



 

AM\1058775DA.doc 47/94 PE554.952v01-00 

 DA 

Ændringsforslag  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3- og PM2,5-

emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

(13) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør 

indeholde foranstaltninger, der gælder for 

landbruget, således at NH3-, CH4 og PM2,5-

emissionerne til luften fra de største 

bidragydere reduceres. Medlemsstaterne 

bør have ret til at træffe andre 

foranstaltninger end dem, der er fastsat i 

dette direktiv, forudsat at der under de 

specifikke nationale omstændigheder opnås 

de samme miljøresultater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) De nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening bør for at 

reducere emissionerne fra de vigtigste 

bidragydere indeholde foranstaltninger, 

der gælder for alle relevante sektorer, 

herunder landbrug, industri, vejtransport, 

mobile ikke-vejgående maskiner, 

transport af indre vandveje, 

boligopvarmning og opløsningsmidler. 

Medlemsstaterne bør have ret til at træffe 

andre foranstaltninger end dem, der er 

fastsat i dette direktiv, forudsat at der 

under de specifikke nationale 

omstændigheder opnås de samme 

miljøresultater. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Dobbeltregulering med Rådets 

direktiv 91/676/EØF af 12. december 

1991 om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, der 

stammer fra landbruget, skal undgås i de 

nationale bestemmelser til gennemførelse 

af dette direktiv. Direktiv 91/676/EF 

indeholder allerede meget omfattende og 

detaljerede regler med hensyn til at øge 

gødningseffektivitet, om oplagring og 

anvendelse af gødningsstoffer og derved 

undgå kvælstoftab, der indirekte indvirker 

positivt på luftkvaliteten. 

Or. de 

Begrundelse 

Nitratdirektivet indeholder allerede omfattende bestemmelser til undgåelse af kvælstoftab. 

Dette skal tages i betragtning i forbindelse med NEC-direktivet for at undgå 

dobbeltregulering. 

 

Ændringsforslag  110 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Dobbeltregulering med Rådets 

direktiv 91/676/EØF af 12. december 

1991 om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, der 
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stammer fra landbruget, skal undgås i de 

nationale bestemmelser til gennemførelse 

af dette direktiv. Direktiv 91/676/EF 

indeholder allerede meget omfattende og 

detaljerede regler med hensyn til at øge 

gødningseffektivitet, om oplagring og 

anvendelse af gødningsstoffer og derved 

undgå kvælstoftab, der indirekte indvirker 

positivt på luftkvaliteten. 

Or. de 

Begrundelse 

Selv om nitratdirektivet allerede indeholder meget vidtrækkende bestemmelser vedrørende 

undgåelse af kvælstoftab, overses dette i Kommissionens forslag til NEC-direktivet, der 

indeholder bestemmelser om oprettelse af nye handlingsprogrammer. Det er med henblik på 

at mindske bureaukratiet vigtigt at undgå dobbeltregulering. 

Ændringsforslag  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13b) Programmer for bekæmpelse af 

luftforurening bør ikke fastsætte 

foranstaltninger for industrisektoren, som 

går ud over de bedste tilgængelige 

teknikker (BAT), der er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/75/EU1a. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/75/EU af 24. november 2010 om 

industrielle emissioner (integreret 

forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 

17). 

Or. de 
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Begrundelse 

Industrien bør ikke være tvunget til at træffe foranstaltninger med henblik på at reducere 

emissionerne fra deres anlæg, der går ud over den bedste tilgængelige teknik, der er fastsat i 

direktivet om industrielle emissioner. Dette gælder især for foranstaltninger, der ikke kan 

gennemføres på en omkostningseffektiv måde. 

 

Ændringsforslag  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) For at forbedre luftkvaliteten især i 

byområderne bør nationale programmer 

for bekæmpelse af luftforurening 

indeholde foranstaltninger til at reducere 

emissioner af nitrogenoxider og partikler i 

byområder. 

Or. en 

Begrundelse 

Ud over indførelsen af tekniske løsninger på EU-plan (f.eks. Euro-standarder) bør 

medlemsstaterne udarbejde, vedtage og gennemføre ikke-tekniske foranstaltninger, der i 

betydelig grad kan reducere luftforureningen fra køretøjer og forbedre borgernes sundhed og 

miljø. 

 

Ændringsforslag  113 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at kunne udarbejde 

veldokumenterede nationale programmer 

for bekæmpelse af luftforurening og større 

ajourføringer heraf bør medlemsstaterne 

(15) For at kunne udarbejde 

veldokumenterede nationale programmer 

for bekæmpelse af luftforurening og større 

ajourføringer heraf på grundlag af 
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fremlægge sådanne programmer og 

ajourføringer til høring blandt 

offentligheden og de kompetente 

myndigheder på alle niveauer, så længe 

alle politik- og foranstaltningsmuligheder 

står åbne. Hvis gennemførelsen af en 

medlemsstats program kan indvirke på 

luftkvaliteten i et andet land, bør 

medlemsstaten indlede høringer på tværs af 

grænserne i overensstemmelse med 

kravene i EU-lovgivningen og folkeretten, 

herunder konventionen om vurdering af 

virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (Espoo, 1991) og 

protokollen hertil om strategisk 

miljøvurdering (Kiev, 2003) som godkendt 

af Rådet24. 

reproducerbare målinger og resultater bør 

medlemsstaterne fremlægge sådanne 

programmer og ajourføringer til høring 

blandt offentligheden og de kompetente 

myndigheder på alle niveauer, så længe 

alle politik- og foranstaltningsmuligheder 

står åbne. Hvis gennemførelsen af en 

medlemsstats program kan indvirke på 

luftkvaliteten i et andet land, bør 

medlemsstaten indlede høringer på tværs af 

grænserne i overensstemmelse med 

kravene i EU-lovgivningen og folkeretten, 

herunder konventionen om vurdering af 

virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (Espoo, 1991) og 

protokollen hertil om strategisk 

miljøvurdering (Kiev, 2003) som godkendt 

af Rådet24. 

__________________ __________________ 

24 Rådets afgørelse af 20. oktober 2008 om 

godkendelse på Det Europæiske 

Fællesskabs vegne af protokollen om 

strategisk miljøvurdering til FN/ECE-

Espookonventionen af 1991 om vurdering 

af virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (EUT L 308 af 19.11.2008, 

s. 33). 

24 Rådets afgørelse af 20. oktober 2008 om 

godkendelse på Det Europæiske 

Fællesskabs vegne af protokollen om 

strategisk miljøvurdering til FN/ECE-

Espookonventionen af 1991 om vurdering 

af virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (EUT L 308 af 19.11.2008, 

s. 33). 

Or. de 

 

Ændringsforslag  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at kunne udarbejde 

veldokumenterede nationale programmer 

for bekæmpelse af luftforurening og større 

ajourføringer heraf bør medlemsstaterne 

fremlægge sådanne programmer og 

ajourføringer til høring blandt 

offentligheden og de kompetente 

(15) For at kunne udarbejde 

veldokumenterede og videnskabeligt 

baserede nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening og større 

ajourføringer heraf bør medlemsstaterne 

fremlægge sådanne programmer og 

ajourføringer til høring blandt 
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myndigheder på alle niveauer, så længe 

alle politik- og foranstaltningsmuligheder 

står åbne. Hvis gennemførelsen af en 

medlemsstats program kan indvirke på 

luftkvaliteten i et andet land, bør 

medlemsstaten indlede høringer på tværs af 

grænserne i overensstemmelse med 

kravene i EU-lovgivningen og folkeretten, 

herunder konventionen om vurdering af 

virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (Espoo, 1991) og 

protokollen hertil om strategisk 

miljøvurdering (Kiev, 2003) som godkendt 

af Rådet24. 

offentligheden og de kompetente 

myndigheder på alle niveauer, så længe 

alle politik- og foranstaltningsmuligheder 

står åbne. Hvis gennemførelsen af en 

medlemsstats program kan indvirke på 

luftkvaliteten i et andet land, bør 

medlemsstaten indlede høringer på tværs af 

grænserne i overensstemmelse med 

kravene i EU-lovgivningen og folkeretten, 

herunder konventionen om vurdering af 

virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (Espoo, 1991) og 

protokollen hertil om strategisk 

miljøvurdering (Kiev, 2003) som godkendt 

af Rådet24. 

__________________ __________________ 

24 Rådets afgørelse af 20. oktober 2008 om 

godkendelse på Det Europæiske 

Fællesskabs vegne af protokollen om 

strategisk miljøvurdering til FN/ECE-

Espookonventionen af 1991 om vurdering 

af virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (EUT L 308 af 19.11.2008, 

s. 33). 

24 Rådets afgørelse af 20. oktober 2008 om 

godkendelse på Det Europæiske 

Fællesskabs vegne af protokollen om 

strategisk miljøvurdering til FN/ECE-

Espookonventionen af 1991 om vurdering 

af virkningerne på miljøet på tværs af 

landegrænserne (EUT L 308 af 19.11.2008, 

s. 33). 

Or. de 

 

Ændringsforslag  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) I overensstemmelse med 

Århuskonventionen om adgang til 

oplysninger, offentlig deltagelse i 

beslutningsprocesser samt adgang til 

klage og domstolsprøvelse på 

miljøområdet og Domstolens retspraksis 

bør offentligheden have bred adgang til 

klage og domstolsprøvelse for at sikre en 

effektiv gennemførelse og håndhævelse af 
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dette direktiv og bidrage til beskyttelsen af 

retten til at leve i et miljø, der er foreneligt 

med personlig sundhed og velfærd. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15b) Miljøinspektioner og 

markedsovervågning er nødvendige for at 

sikre effektiviteten af dette direktiv og af 

de foranstaltninger, der vedtages med 

henblik på opfyldelsen af dets mål. 

Or. en 

Begrundelse 

Det forhold, at Euro-standarderne for dieselkøretøjer ikke har givet de forventede NOx-

reduktioner, har vist, at tekniske foranstaltninger ikke altid er effektive under reelle 

driftsvilkår. Dette ændringsforslag vil sikre, at lignende problemer blev identificeret af 

medlemsstaterne, og at der blev truffet korrigerende foranstaltninger for at sikre 

overholdelsen af emissionsreduktionstilsagnene. Det vil også lægge pres på producenterne 

for at sikre, at køretøjer og udstyr præsterer under reelle driftsvilkår. 

 

Ændringsforslag  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15c) Kommissionen skal med henblik 

herpå i forbindelse med vurderingen af 

synergier mellem EU’s luftkvalitetspolitik 

og klima- og energipolitik tage hensyn til 
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Europa-Parlamentets supplerende 

konsekvensanalyse om samspillet mellem 

EU’s luftkvalitetspolitik og klima- og 

energipolitik. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Medlemsstaterne bør udarbejde og 

indberette emissionsopgørelser og -

fremskrivninger samt informerende 

opgørelsesrapporter for alle de 

luftforurenende stoffer, dette direktiv 

omfatter, således at Unionen kan opfylde 

sine rapporteringsforpligtelser i henhold til 

LRTAP-konventionen og protokollerne 

dertil. 

(16) Medlemsstaterne bør udarbejde og 

indberette emissionsopgørelser og -

fremskrivninger samt informerende 

opgørelsesrapporter for alle de 

luftforurenende stoffer, dette direktiv 

omfatter, hvilket efterfølgende skal sætte 

Unionen i stand til at opfylde sine 

rapporteringsforpligtelser i henhold til 

LRTAP-konventionen og protokollerne 

dertil. 

Or. en 

Begrundelse 

De udarbejdede opgørelser, fremskrivninger og opgørelsesrapporter skal med sikkerhed gøre 

det muligt for Unionen at opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til LRTAP-

konventionen og protokollerne dertil. 

 

Ændringsforslag  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) I overensstemmelse med 
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Århuskonventionen om adgang til 

oplysninger, offentlig deltagelse i 

beslutningsprocesser samt adgang til 

klage og domstolsprøvelse på 

miljøområdet og EU-Domstolens 

retspraksis bør offentligheden have bred 

adgang til klage og domstolsprøvelse for 

at sikre en effektiv gennemførelse og 

håndhævelse af dette direktiv og bidrage 

til beskyttelsen af retten til at leve i et 

miljø, der er foreneligt med menneskers 

sundhed og velfærd. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) For at tage højde for den tekniske 

udvikling bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår ændring 

af retningslinjerne for indberetning i bilag I 

samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag 

IV og V til den tekniske udvikling. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter 

sørge for samtidig, rettidig og 

hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

(21) Restakter, der vedrører ændring af 

retningslinjerne for indberetning i bilag I 

samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag 

IV og V til den tekniske udvikling bør 

forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.  

Or. fr 
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Ændringsforslag  121 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) For at tage højde for den tekniske 

udvikling bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår ændring af 

retningslinjerne for indberetning i bilag I 

samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag 

IV og V til den tekniske udvikling. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

(21) For at tage højde for den tekniske 

udvikling bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår ændring af 

retningslinjerne for indberetning i bilag I 

samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag 

IV og V til den tekniske udvikling. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer med de 

berørte interessegrupper under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelsen af dette direktiv bør 

Kommissionen tildeles 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/201127. 

udgår 
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__________________  

27 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) I henhold til bestemmelserne i dette 

direktiv bør medlemsstaterne opfylde de 

emissionsreduktionsmål, der er fastsat i 

bilag II til dette direktiv. Medlemsstaterne 

bør dog kunne beslutte, hvordan de vil 

opfylde disse mål på den mest 

omkostningseffektive måde. De 

foranstaltninger, der er fastlagt i bilag III 

til dette direktiv, bør således betragtes som 

retningslinjer. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  124 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 

for, hvilke sanktioner der skal anvendes 

ved overtrædelse af de nationale 

bestemmelser, der vedtages i medfør af 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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dette direktiv, og sikre, at de iværksættes. 

Sanktioner bør være effektive, stå i rimeligt 

forhold til overtrædelsen og have 

afskrækkende virkning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  125 

Ivan Jakovčić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Opfordrer kandidatlande og 

potentielle kandidatlande til så vidt muligt 

at bringe deres nationale lovgivning på 

linje med dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I dette direktiv fastsættes grænserne for 

medlemsstaternes emissioner af forsurende 

og eutrofierende forurenende stoffer, 

ozonprækursorer, primære partikler og 

prækursorer for sekundære partikler samt 

andre forurenende stoffer til luften, og det 

kræves, at der udarbejdes, vedtages og 

gennemføres nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening, og at 

emissionerne af forurenende stoffer og 

deres virkninger overvåges og indberettes. 

I dette direktiv fastsættes grænserne for 

medlemsstaternes emissioner af forsurende 

og eutrofierende forurenende stoffer, visse 

ozonprækursorer, primære partikler og 

prækursorer for sekundære partikler samt 

andre forurenende stoffer til luften, og det 

kræves, at der udarbejdes, vedtages og 

gennemføres nationale programmer for 

bekæmpelse af luftforurening, og at 

emissionerne af forurenende stoffer og 

deres virkninger overvåges og indberettes. 

Or. en 
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Begrundelse 

Ikke alle ozonprækursorer bør være omhandlet af dette forslag eller direktiv 2003/35/EF, der 

i øjeblikket er gældende. Metan bør ikke være omfattet. 

 

Ændringsforslag  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Dette direktiv tager sigte på at begrænse 

emissioner af forsurende og eutrofierende 

forurenende stoffer, ozonprækursorer, 

primære partikler og prækursorer for 

sekundære partikler og andre 

forurenende stoffer i luften, hvilket 

bidrager til: 

 a) Unionens langsigtede mål om at nå 

luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører 

væsentlige negative virkninger og risici 

for menneskers sundhed og miljøet, i 

overensstemmelse med WHO's 

retningslinjer 

 b) at nå Unionens mål for biodiversitet og 

økosystemer ved at reducere niveauet og 

deponeringen af forsurende og 

eutrofierende forurenende stoffer og 

andre forurenende stoffer, herunder ozon 

ved jordoverfladen, til under kritiske 

belastninger og niveauer 

 c) at nå de mål for luftkvalitet, der er 

fastsat i EU-lovgivningen 

 d) at afbøde virkningerne af 

klimaændringer ved at reducere 

emissionerne af kortlivede 

klimakomponenter 

 e) at forbedre luftkvaliteten globalt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  128 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv finder anvendelse på 

emissioner af de forurenende stoffer, som 

er omhandlet i bilag I, fra alle kilder på 

medlemsstaternes område og i deres 

eksklusive økonomiske zone og 

forureningskontrolzone. 

Dette direktiv finder anvendelse på 

emissioner af de forurenende stoffer, som 

er omhandlet i bilag I, fra alle 

menneskeskabte kilder på 

medlemsstaternes område og i deres 

eksklusive økonomiske zone og 

forureningskontrolzone. 

Or. en 

Begrundelse 

Anvendelsesområdet skal være tydeligt og i overensstemmelse med andre artikler, som f.eks. 

artikel 4. 

 

Ændringsforslag  129 

Nils Torvalds 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv finder anvendelse på 

emissioner af de forurenende stoffer, som 

er omhandlet i bilag I, fra alle kilder på 

medlemsstaternes område og i deres 

eksklusive økonomiske zone og 

forureningskontrolzone. 

Dette direktiv finder anvendelse på 

emissioner af de forurenende stoffer, som 

er omhandlet i bilag I, fra alle 

menneskeskabte kilder på 

medlemsstaternes område og i deres 

eksklusive økonomiske zone og 

forureningskontrolzone. 

Or. en 
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Begrundelse 

Anvendelsesområdet skal være tydeligt og i overensstemmelse med andre artikler, som f.eks. 

artikel 4. 

 

Ændringsforslag  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. "ozonprækursorer": nitrogenoxider, 

andre flygtige organiske forbindelser end 

metan, metan og carbonmonoxid 

2. "ozonprækursorer": nitrogenoxider og 

andre flygtige organiske forbindelser end 

metan 

Or. de 

Begrundelse 

Emissionsreduktionsmål for metan bør ikke medtages i NEC-direktivet. Derfor bør methan og 

carbonmonoxid, som ikke er medtaget i direktivforslaget, udgå af dette stykke. 

 

Ændringsforslag  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. "ozonprækursorer": nitrogenoxider, 

andre flygtige organiske forbindelser end 

metan, metan og carbonmonoxid 

2. "ozonprækursorer": nitrogenoxider, 

andre flygtige organiske forbindelser end 

metan og carbonmonoxid 

Or. en 

Begrundelse 

Medtagelsen af metanreduktionstilsagn i NEC-direktivet begrænser den fleksibilitet, der gives 

i beslutningen om indsatsfordeling (beslutning 406/2009/EF) til at reducere 

drivhusgasemissionerne, og forårsager overregulering, idet metan er en drivhusgas, hvis 
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emissioner allerede er omfattet af beslutning 406/2009/EF som led i EU's klima- og 

energipolitik. Desuden vil foranstaltninger til yderligere at reducere emissionerne af metan 

påvirke dyrevelfærden. 

 

Ændringsforslag  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. "ozonprækursorer": nitrogenoxider, 

andre flygtige organiske forbindelser end 

metan, metan og carbonmonoxid 

2. "ozonprækursorer": nitrogenoxider, 

andre flygtige organiske forbindelser end 

metan og carbonmonoxid 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  133 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. "andre flygtige organiske forbindelser 

end metan" (NMVOC): alle organiske 

forbindelser af menneskeskabt karakter, 

bortset fra metan, som kan danne 

fotokemiske oxidanter ved at reagere med 

nitrogenoxider under påvirkning af sollys 

5. "andre flygtige organiske forbindelser 

end metan" (NMVOC): med mindre andet 

er angivet, alle organiske forbindelser af 

menneskeskabt karakter, bortset fra metan, 

som kan danne fotokemiske oxidanter ved 

at reagere med nitrogenoxider under 

påvirkning af sollys 

Or. it 

 

Ændringsforslag  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. "nationale emissionsreduktionstilsagn": 

en reduktion af emissionerne af et stof 

udtrykt som en procentvis 

emissionsreduktion fra den samlede 

emission i basisåret (2005) til den samlede 

emission i det pågældende kalenderår, som 

medlemsstaten ikke må overskride 

7. "nationale emissionsreduktionstilsagn": 

en reduktion af emissionerne af et stof 

udtrykt som en procentvis 

emissionsreduktion fra den samlede 

emission i basisåret (2005) til den samlede 

emission i det pågældende kalenderår, som 

medlemsstaten skal tilnærme sig 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. "international skibsfart": sejlads på 

havet og i kystfarvande med ethvert fartøj 

under ethvert flag, undtagen fiskeskibe, 

med afgang fra ét lands område og 

ankomst til et andet lands område 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 12a. "EU's 

luftforureningskildepolitikker": 

forordninger eller direktiver der, uanset 

forpligtelserne i disse forordninger eller 

direktiver, har til formål helt eller delvist 

at nedbringe emissionerne af svovldioxid 

(SO2), nitrogenoxid (NOx), andre flygtige 
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organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) ved at gennemføre begrænsende 

foranstaltninger ved kilden, herunder 

mindst, men ikke udelukkende, de 

emissionsreduktioner, der er opnået 

gennem: 

 - forordning 94/63 

 - forordning 97/68 

 - forordning 98/70 

 - forordning 1999/32 

 - forordning 2009/126 

 - forordning 2004/42 

 - forordning (EF) nr. 2007/46/EF, 

herunder direktiv 15/2007/EF, direktiv 

79/2009/EF, direktiv 595/2009/EF og 

direktiv 661/2009/EF 

 - forordning 2010/75 

 - direktiv 167/2013 

 - direktiv 168/2013 

 - forordning 2014/94 

Or. en 

Begrundelse 

Inden for rammerne af den nye Kommissions ambitioner om bedre regulering tilføjes "EU's 

luftforureningskildepolitikker" til direktivet. Luftforureningspolitikken bør fremover tage 

hensyn til og evaluere gennemførelsen af EU’s luftforureningskildepolitikker med henblik på 

at undgå overlapninger, øge synergieffekten og forstå visse medlemsstaters succes eller 

fiasko. 

 

Ændringsforslag  137 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 12a. "bedste tilgængelige teknik": det 

mest effektive og avancerede trin i 

udviklingen af aktiviteter og 

driftsmetoder, som er udtryk for en given 

tekniks praktiske egnethed som grundlag 

for emissionsgrænseværdier og andre 

godkendelsesvilkår med henblik på at 

forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, 

begrænse emissionerne og indvirkningen 

på miljøet som helhed: 

 a) "teknikker": både den anvendte 

teknologi og den måde, hvorpå anlæg 

konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives 

og nedlægges 

 b) "tilgængelig teknik": teknik udviklet i 

en målestok, der medfører, at den 

pågældende teknik kan anvendes i den 

relevante industrisektor på økonomisk og 

teknisk levedygtige vilkår, idet der tages 

hensyn til omkostninger og fordele, 

uanset om teknikken anvendes eller 

produceres i den pågældende medlemsstat 

eller ej, når blot driftslederen kan 

disponere over teknikken på rimelige 

vilkår 

 c) "bedste": den mest effektive teknik til 

opnåelse af et højt generelt 

beskyttelsesniveau for miljøet som helhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 12a. "den berørte offentlighed": den del 

af offentligheden, som er berørt af, kan 

blive berørt af eller har en interesse i 
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emissioner af luftforurening til 

atmosfæren. Med henblik på denne 

definition anses ikke-statslige 

miljøorganisationer, 

forbrugerorganisationer, organisationer, 

der varetager følsomme 

befolkningsgruppers interesser, og andre 

relevante sundhedsrelaterede organer, der 

opfylder krav efter national lovgivning, 

for at have en interesse 

Or. en 

Begrundelse 

Se den nye artikel 12 om adgang til klage og domstolsprøvelse. Denne definition er nødvendig 

for at sikre, at medlemsstaterne giver bred adgang til klage og domstolsprøvelse i 

overensstemmelse med Århuskonventionen og EU-Domstolens retspraksis. 

 

Ændringsforslag  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020, jf. bilag II, og træffer alle 

nødvendige foranstaltninger, for så vidt 

det ikke medfører uforholdsmæssige 

udgifter, til at begrænse menneskeskabte 

emissioner inden 2030 af svovldioxid 

(SO2), nitrogenoxider (NOx), andre 

flygtige organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

vejledende reduktionsmål i bilag II.  
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Or. en 

Begrundelse 

Medtagelsen af metanreduktionstilsagn i NEC-direktivet begrænser den fleksibilitet, der gives 

i beslutningen om indsatsfordeling (beslutning 406/2009/EF) til at reducere 

drivhusgasemissionerne, og forårsager overregulering. Desuden hersker der stor usikkerhed i 

emissionsfremskrivningerne for forurenende stoffer i forbindelse med visse sektorer og 

aktiviteter. Derfor kan reduktionspotentialet ikke fastsættes med tilstrækkelig nøjagtighed. 

Endvidere belaster de angivne værdier i for høj grad landbrugssektoren. 

 

Ændringsforslag  140 

Andrzej Grzyb 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 til 2029, jf. bilag II. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 
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organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II, og der 

bør for metan (CH4) gennemføres en 

konsekvensanalyse, inden der fastsættes 

nationale emissionsreduktionstilsagn. 

Or. fr 

Begrundelse 

Da indførelsen af et mål for reduktion af metan er noget nyt, bør der forudgående 

gennemføres en konsekvensanalyse. 

Ændringsforslag  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II. 

Or. de 

Begrundelse 

Metan er omfattet af klimaordningen gennem indsatsfordeling og ETS. Medtagelse i NEC-

direktivets anvendelsesområde ville føre til dobbeltregulering, hvilket bør undgås i lyset af 

bestræbelserne for bedre lovgivning og programmet for målrettet og effektiv regulering af 

SMV'er. 
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Ændringsforslag  143 

Jan Huitema 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II. 

Or. de 

Begrundelse 

Finder det uacceptabelt, at Kommissionen ønsker dobbeltregulering for metan parallelt med 
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klimapolitikken i form af et nationalt loft. For at undgå dobbeltregulering og udflytning af 

produktionen skal metan fjernes fra NEC-direktivet. 

 

Ændringsforslag  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II. 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II. 

Or. lt 
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Ændringsforslag  147 

Nils Torvalds 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3) og partikler 

(PM2,5) i overensstemmelse med de 

nationale emissionsreduktionstilsagn, der 

gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II. 

Or. en 

Begrundelse 

Reduktion af metanemissioner er allerede omfattet af internationale klimaforpligtelser i 

henhold til den anden forpligtelsesperiode i Kyoto-protokollen frem til 2020, og den nye 

aftale skal forhandles i Paris i år. Metan er også medtaget i EU's emissionshandelssystem, og 

selv om de direkte forpligtelser vedrører kuldioxid og dinitrogenoxid, så er der mulighed for 

nye forpligtelser. Tilsagn om reduktion af metan i dette direktiv vil udgøre unødvendig 

dobbeltregulering. 

 

Ændringsforslag  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 
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(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

(PM2,5), metan (CH4) og kviksølv (Hg) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020, 2025 og 2030, jf. bilag II. 

Or. en 

Begrundelse 

Kviksølv er et meget giftigt metal, særligt når det omdannes til methylkviksølv (MeHg). 

Udsættelse for MeHg kan i alvorlig grad påvirke nervesystemet og skade immunforsvaret og 

forplantningssystemet. 

 

Ændringsforslag  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5), metan (CH4) og kviksølv (Hg) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020, 2025 og 2030, jf. bilag II. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølvsemissionerne i Unionen, som det kræves i 

fællesskabsstrategien for kviksølv fra 2005 og Minamatakonventionen om kviksølv, som 

medlemsstaterne og Unionen er parter i. 

 

Ændringsforslag  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5), metan (CH4) og kviksølv (Hg) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020, 2025 og 2030, jf. bilag II. 

Or. en 

Begrundelse 

EU og medlemsstaterne bør som signatarer af Minamatakonventionen sikre, at NEC-

direktivet bidrager til at reducere kviksølvemissioner, der har meget skadelige indvirkninger 

på menneskers sundhed. Desuden bør 2025-målene være juridisk bindende for at øge de 

sundheds- og miljømæssige fordele ved at reducere forurenende stoffer så tidligt som muligt.  

 

Ændringsforslag  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5), metan (CH4) og kviksølv (Hg) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020, 2025 og 2030, jf. bilag II. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne begrænser som 

minimum deres årlige menneskeskabte 

emissioner af svovldioxid (SO2), 

nitrogenoxider (NOx), andre flygtige 

organiske forbindelser end metan 

(NMVOC), ammoniak (NH3), partikler 

(PM2,5) og metan (CH4) i 

overensstemmelse med de nationale 

emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 

2020 og 2030, jf. bilag II. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. it 

 

Ændringsforslag  153 

Andrzej Grzyb 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Emissionsreduktionstilsagn for alle 

årene fra 2030 er vejledende. 

Or. en 

Begrundelse 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 
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indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Ændringsforslag  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne træffer alle de 

nødvendige foranstaltninger for i 2020 at 

begrænse deres menneskeskabte 

emissioner af CH4. Disse 

emissionsniveauer beregnes ved lineær 

interpolation mellem emissionsniveauerne 

i 2005 og de emissionsniveauer, der svarer 

til emissionsreduktionstilsagnene for 

2025. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Nationale emissioner af SO2, NOx, 

VOC og NH3 må fra 2020 og frem ikke 

overstige de nationale emissionslofter, der 

er fastsat i direktiv 2001/81/EF for 2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Ulrike Müller 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen skal senest den 31. 

december 2016 forelægge et nyt forslag 

om byrdefordeling i Unionen med 

reviderede 

emissionsreduktionsforpligtelser for NH3 

for 2030 med henblik på at mindske 

ammoniakemissioner i Unionen med i alt 

18 % inden udgangen af 2030. 

Mekanismen til etablering af denne 

byrdefordeling skal opfylde kriterierne for 

omkostningseffektivitet, proportionalitet 

og balance mellem medlemsstaterne. 

Kommissionen skal med sit forslag sikre, 

a) at der gælder lige vilkår på EU-

markedet, og b) at der er opnået en 

yderligere harmonisering af 

reduktionsniveauerne inden for Unionen. 

Or. de 

Begrundelse 

Reduktionsmålene for ammoniak skal tage hensyn til foranstaltninger, der allerede er truffet 

af medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  157 

Peter Jahr 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen forelægger med 

henblik på at mindske 

ammoniakemissioner i Unionen inden 

2030 med i alt 20 % senest den 31. 

december 2016 et forslag om 

byrdefordeling mellem medlemsstaterne 

med reviderede nationale 
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reduktionsforpligtelser for ammoniak for 

2030, der opfylder kriterierne om 

proportionalitet, omkostningseffektivitet 

og balance. 

Or. de 

Begrundelse 

Den store spredning af reduktionsmålene for ammoniak i de enkelte medlemsstater er ikke 

rimelig. Der skal være en retfærdig mekanisme til byrdefordeling inden for EU, og den 

betydelige indsats i visse medlemsstater bør tages i betragtning. 

 

Ændringsforslag  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  

  

 1a. Kommissionen forelægger senest den 

31. december 2016 et nyt forslag med 

reviderede reduktionsforpligtelser for NH3 

for 2030. Med forslaget skal 

Kommissionen sikre, at: 

 a) de samme markedsvilkår finder 

anvendelse i hele Unionen 

 b) der opnås en yderligere harmonisering 

af reduktionsniveauerne inden for 

Unionen. 

Or. de 

Begrundelse 

De foranstaltninger, der tidligere er truffet af medlemsstaterne i deres bestræbelser på at 

reducere ammoniakemissioner, bør tages i betragtning. Der bør med henblik herpå etableres 

en retfærdig mekanisme til byrdefordeling i Unionen, og de enkelte medlemsstaters 

reduktionsmål bør justeres i overensstemmelse hermed. 



 

PE554.952v01-00 78/94 AM\1058775DA.doc 

DA 

 

Ændringsforslag  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne 

alle fornødne foranstaltninger for at 

begrænse deres menneskeskabte 

emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, 

PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke 

medfører uforholdsmæssigt store udgifter. 

Disse emissioner beregnes ud fra det 

solgte brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

udgår 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

 

Or. en 

(I forbindelse med foreslåede nationale emissionsreduktionstilsagn for 2025.) 

Begrundelse 

De nationale emissionsreduktionstilsagn for 2025 bør være bindende og fastsat på grundlag 

af scenariet for den maksimale teknisk gennemførlige reduktion i Kommissionens forslag. 

 

Ændringsforslag  160 

Andrzej Grzyb 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne 

alle fornødne foranstaltninger for at 

begrænse deres menneskeskabte 

emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, 

PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke 

medfører uforholdsmæssigt store udgifter. 

Disse emissioner beregnes ud fra det 

solgte brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

udgår 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Bestemmelsen i dette stykke er ikke i overensstemmelse med bilag II. 

Emissionsreduktionsniveauerne for hvert år i perioden 2020-2029 er fastlagt i bilag II og 

hidrører fra art. 4, stk. 1, og det er derfor ikke berettiget at opstille en obligatorisk lineær 

interpolation for 2025. 

 

Ændringsforslag  161 

Ulrike Müller 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne 

alle fornødne foranstaltninger for at 

begrænse deres menneskeskabte 

emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, 

PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke 

medfører uforholdsmæssigt store udgifter. 

Disse emissioner beregnes ud fra det 

udgår 
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solgte brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

 

Or. de(Vedrører ikke de danske tekst) 

Begrundelse 

Unionen har med NEC-direktivet gennemført forpligtelserne i Göteborgprotokollen. 

Göteborgprotokollen er gyldigt indtil 2020. Det er derfor overflødigt at opstille delmål frem 

til 2025.  

 

Ændringsforslag  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne 

alle fornødne foranstaltninger for at 

begrænse deres menneskeskabte 

emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, 

PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke 

medfører uforholdsmæssigt store udgifter. 

Disse emissioner beregnes ud fra det 

solgte brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

udgår 

Or. de(Vedrører ikke de danske tekst) 
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Begrundelse 

Emissionsreduktionsmålene gælder til 2020 og 2030. Medlemsstaterne bør have mulighed for 

at nå deres reduktionsmål for 2030 på den for dem mest omkostningseffektive måde. Delmål 

for 2025 ikke er nødvendige i denne sammenhæng. 

 

Ændringsforslag  163 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation 

udgår 
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mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Emissionsreduktionstilsagn for 2025 bør være bindende. 

 

Ændringsforslag  166 

Nils Torvalds 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

udgår 
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deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Or. en 

Begrundelse 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. 

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Ændringsforslag  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

udgår 
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Or. en 

Begrundelse 

De nationale emissionsreduktionsmål for 2025 bør være juridisk bindende. 

 

Ændringsforslag  168 

Elisabetta Gardini 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation 

mellem emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Ved udgangen af perioden 2020-2029 

gennemfører Kommissionen en teknisk og 

økonomisk gennemførlighedsvurdering af 

de nationale emissionsreduktionstilsagn, 

der gælder fra 2030, som fastsat i bilag II, 

og genovervejer om nødvendigt 

kvantificeringen under hensyntagen til de 

ændrede scenarier og opfyldelsen af de 

nationale emissionsreduktionsmål fra 

2020 til 2029. 

Or. en 

Begrundelse 

The amendment is aimed at setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 
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Ændringsforslag  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i 2025, for 

så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt 

store udgifter. Disse emissioner beregnes 

ud fra det solgte brændstof ved lineær 

interpolation mellem emissionsniveauerne i 

2020 og de emissionsniveauer, der svarer 

til de vejledende 

emissionsreduktionstilsagn for 2030. 

Or. en 

Begrundelse 

Medtagelsen af metanreduktionstilsagn i NEC-direktivet begrænser den fleksibilitet, der gives 

i beslutningen om indsatsfordeling (beslutning 406/2009/EF) til at reducere 

drivhusgasemissionerne, og forårsager overregulering, idet metan er en drivhusgas, hvis 

emissioner allerede er omfattet af beslutning 406/2009/EF som led i EU's klima- og 

energipolitik. Desuden vil foranstaltninger til yderligere at reducere emissionerne af metan 

påvirke dyrevelfærden. 

 

Ændringsforslag  170 

Jan Huitema 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i 2025, for 

så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt 

store udgifter. Disse emissioner beregnes 
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emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

ud fra det solgte brændstof ved lineær 

interpolation mellem emissionsniveauerne i 

2020 og de emissionsniveauer, der svarer 

til emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i 2025, for 

så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt 

store udgifter. Disse emissioner beregnes 

ud fra det solgte eller anvendte brændstof 

ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Or. en 

Begrundelse 

For visse af Unionens medlemsstater udgør solgte brændstoffer ikke en pålidelig indikator for 

emissionsniveauerne. Eksempelvis er de solgte brændstoffer i den nederlandske havn i 

Rotterdam ikke en realistisk indikator for emissionsniveauerne. Der bør i stedet være 

mulighed for at fastsætte emissionsniveauerne på baggrund af anvendt brændstof. Denne 

mulighed er i Rådet indrømmet Østrig, Belgien, Irland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene 

og Det Forenede Kongerige. 

 

Ændringsforslag  172 

Jadwiga Wiśniewska 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i 2025, for 

så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt 

store udgifter. Disse emissioner beregnes 

ud fra det solgte brændstof ved lineær 

interpolation mellem emissionsniveauerne i 

2020 og de emissionsniveauer, der svarer 

til emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Or. pl 

Ændringsforslag  173 

Peter van Dalen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte eller 

anvendte brændstof ved lineær 

interpolation mellem emissionsniveauerne i 

2020 og de emissionsniveauer, der svarer 

til emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Or. en 

Begrundelse 

For nogle medlemsstater solgt brændstof er ikke en repræsentativ indikator for omfanget af 

emissioner, f.eks. på grund af deres havne for påfyldning af brændstoffer. Der bør i stedet 

være mulighed for at fastsætte emissionsniveauerne på baggrund af anvendt brændstof, da 
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dette udgør en mere realistisk indikator for emissionsniveauer. 

 

Ændringsforslag  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter. Disse 

emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle 

fornødne foranstaltninger for at begrænse 

deres menneskeskabte emissioner af SO2, 

NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, 

for så vidt det ikke medfører 

uforholdsmæssigt store udgifter for 

medlemsstaterne og de erhvervsdrivende. 

Disse emissioner beregnes ud fra det solgte 

brændstof ved lineær interpolation mellem 

emissionsniveauerne i 2020 og de 

emissionsniveauer, der svarer til 

emissionsreduktionstilsagnene for 2030. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  175 

Elisabetta Gardini 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

udgår 

Or. de(Vedrører ikke de danske tekst) 

 

Begrundelse 

Emissionsreduktionsmålene gælder til 2020 og 2030. Medlemsstaterne bør have mulighed for 

at nå deres reduktionsmål for 2030 på den for dem mest omkostningseffektive måde. Delmål 

for 2025 ikke er nødvendige i denne sammenhæng. 

 

 

Ændringsforslag  177 

Kateřina Konečná 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Nils Torvalds 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

udgår 



 

AM\1058775DA.doc 91/94 PE554.952v01-00 

 DA 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i 

henhold til artikel 9. 

Or. en 

Begrundelse 

De nationale emissionsreduktionsmål for 2025 bør være juridisk bindende. 

 

Ændringsforslag  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i henhold 

til artikel 9. 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i henhold 

til artikel 9. 

 Hvis disse årsager ifølge den berørte 

medlemsstat består i manglende 

opfyldelse af de emissionsreduktioner, der 

var tilsigtet eller skulle have været opnået 

ved gennemførelsen af EU's 

luftforureningskildepolitik, forelægger 

Kommissionen senest et år efter 

medlemsstatens forelæggelse af 

indberetningen et forslag om at tilpasse de 

nationale emissionsreduktionstilsagn i 

bilag II. 

Or. en 

Begrundelse 

"EU's luftforureningskildepolitikker" blev foreslået indføjet direktivet. 

Luftforureningspolitikken bør fremover tage hensyn til og evaluere gennemførelsen af EU’s 

luftforureningskildepolitikker med henblik på at undgå overlapninger, øge synergieffekten og 
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forstå visse medlemsstaters fiasko. Kommissionen skal om nødvendigt i tilfælde af mangler 

fremlægge tilpassede reduktionsforpligtelser for en medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  182 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis emissionerne i 2025 ikke kan 

begrænses til det niveau, som er beregnet 

ved interpolationen, gør medlemsstaterne 

rede for årsagerne dertil i deres 

indberetninger til Kommissionen i henhold 

til artikel 9. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. it 

Ændringsforslag  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

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. de 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 
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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 og 

regioner, på Madeira og på Azorerne 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) emissioner fra international skibsfart, jf. 

dog artikel 5, stk. 1. 

d) emissioner fra international skibsfart. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) emissioner fra små og meget små 

landbrugsbedrifter med husdyrbrug med 

op til 50 husdyrenheder 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. de 

Ændringsforslag  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) emissioner af enterisk metan, som 

naturligt produceres i forbindelse med 

kvægopdræt. 

Or. fr 

Ændringsforslag  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen forelægger senest den 

31. december 2021 et forslag med 

reviderede reduktionstilsagn for 2030 

baseret på en revision af den nationale 

gennemførelse af reduktionstilsagnene. 

Or. en 

Begrundelse 

Der hersker stor usikkerhed omkring emissionsfremskrivningerne for forurenende stoffer i 

forbindelse med visse sektorer og aktiviteter. Reduktionspotentialet kan derfor ikke bestemmes 

med tilstrækkelig nøjagtighed. Desuden lægger de anførte værdier for store byrder for 

landbrugssektoren. I Kommissionens forslag fastsættes højere reduktionsmål for 

medlemsstater med et lavere BNP end de gennemsnitlige reduktionsmål i EU. Dette udgør en 

uforholdsmæssig stor byrde for disse medlemsstater. 

 


