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21.10.2015 A8-0249/149 

Amendamentul  149 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Anexa III – Partea 1 – Secțiunea A – punctul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre reduc emisiile de 

amoniac provenite din îngrășămintele 

anorganice, prin următoarele metode: 

3. Statele membre pot reduce emisiile de 

amoniac provenite din îngrășămintele 

anorganice, prin următoarele metode: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/150 

Amendamentul  150 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Anexa III – Partea 1 – Secțiunea A – punctul 4 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre reduc, până la 1 ianuarie 

2022, emisiile de amoniac provenite din 

gunoiul de grajd, prin următoarele metode: 

4. Statele membre pot reduce, până la 1 

ianuarie 2022, emisiile de amoniac 

provenite din gunoiul de grajd, prin 

următoarele metode: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Amendamentul  151 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Anexa III – Partea 1 – Secțiunea C – punctul 7 (Anexa III – Partea 1 – Secțiunea C – 

punctul 1 din varianta în limba engleză) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La adoptarea măsurilor prezentate în 

secțiunile A și B de mai sus, statele 

membre ar trebui să asigure faptul că 

efectele asupra micilor exploatații agricole 

și a microîntreprinderilor agricole sunt pe 

deplin luate în considerare. Statele membre 

ar putea, de exemplu, să le scutească pe 

acestea de măsurile respective, în cazul în 

care este posibil și oportun, având în 

vedere angajamentele de reducere 

aplicabile. 

1. La adoptarea măsurilor prezentate în 

secțiunile A și B de mai sus, statele 

membre asigură faptul că efectele asupra 

micilor exploatații agricole și a 

microîntreprinderilor agricole sunt pe 

deplin luate în considerare. Statele membre 

le scutesc pe acestea de măsurile 

respective, în cazul în care este posibil și 

oportun, având în vedere angajamentele de 

reducere aplicabile.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/152 

Amendamentul  152 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 3 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  3. Comisia realizează, de asemenea, o 

evaluare a impactului privind mercurul 

(Hg) înainte de a se stabili un angajament 

la nivel național pentru reducerea 

emisiilor și, după caz, prezintă o nouă 

propunere legislativă. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Amendamentul  153 

Jens Gieseke 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici 

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

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

departamentele franceze de peste mări, din 

Insulele Madeira și din Insulele Azore; 

(b) emisiile din Insulele Canare, din 

departamentele franceze de peste mări, din 

Insulele Madeira, din Insulele Azore și 

regiunile muntoase dezavantajate; 

Or. en 

 

 


