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Изменение 125
Хена Виркунен

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а Ангажиментите за намаляване на 
емисиите, представени в таблица а) и 
таблица б), трябва да бъдат 
актуализирани в съответствие с 
актуализираните калкулации, 
направени от IIASA

Or. en

Обосновка

Ангажиментите за намаляване на емисиите, представени в таблица а) и таблица б), 
трябва да бъдат актуализирани в съответствие с доклада на IIASA: Коригирани 
исторически данни за емисии, прогнози и оптимизирани цели за намаляване на 
емисиите за 2030 г. – сравнение с данните на Комисията за 2013 г. Част Б: резултати 
за държавите членки: доклад „Тематична стратегия относно замърсяването на 
въздуха“ (ТСЗВ), №16Б, януари 2015 г.

Изменение 126
Хена Виркунен

Предложение за директива
Приложение ІІІ – част 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание на националните 
програми за контрол на замърсяването 
на въздуха

Насоки за съдържанието на 
националните програми за контрол на 
замърсяването на въздуха

Or. en
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Обосновка

Разрешава се националните програми за контрол на замърсяването на въздуха да 
бъдат изготвяни въз основа на националните особености и възможности за 
намаляване на емисиите на всяка държава членка. Идеята на тази директива е да се 
намалят емисиите по най-ефективния от гледна точка на разходите начин и поради 
това подробното задължително съдържание на програмата не е обосновано.

Изменение 127
Хена Виркунен

Предложение за директива
Приложение ІІІ – част 1 – раздел А – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват 
национални препоръчителни правила за 
добри селскостопански практики с цел 
намаляване на емисиите на амоняк въз 
основа на Рамковия кодекс на ИКЕ на 
ООН от 2001 г. за добри 
селскостопански практики за 
намаляване на емисиите на амоняк3, 
които да обхващат поне следните 
въпроси: 

Държавите членки установяват 
национални препоръчителни правила за 
добри селскостопански практики с цел 
намаляване на емисиите на амоняк въз 
основа на Рамковия кодекс на ИКЕ на 
ООН от 2001 г. за добри 
селскостопански практики за 
намаляване на емисиите на амоняк3.
Националните препоръчителни 
правила могат да включват следните 
въпроси: 

__________________ __________________
(3) Решение ECE/EB.AIR/75, параграф 
28а  

(3) Решение ECE/EB.AIR/75, параграф 
28а  

Or. en

Обосновка

Важно е държавите членки сами да могат да намерят най-ефективните от гледна 
точка на разходите мерки. Изменението би осигурило по-голяма гъвкавост.

Изменение 128
Хена Виркунен

Предложение за директива
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Приложение ІІІ – част 1 – раздел А – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки намаляват 
емисиите на амоняк от неорганични 
торове, като използват следните 
подходи: 

3. Държавите членки намаляват 
емисиите на амоняк от неорганични 
торове до необходимата степен, в 
съответствие с националните 
ангажименти в приложение ІІ, като 
използват следните подходи:

Or. en

Обосновка

Важно е държавите членки сами да могат да намерят най-ефективните от гледна 
точка на разходите мерки. Изменението би предоставило повече гъвкавост.

Изменение 129
Хена Виркунен, Кришианис Каринш

Предложение за директива
Приложение ІІІ – част 1 – раздел Б – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки забраняват 
изгарянето на открито на остатъци и 
отпадъци от селскостопанската реколта, 
както и на горски остатъци, а също така 
следят за спазването на тази забрана и я 
налагат принудително при 
необходимост.  Изключенията от тази 
забрана се ограничават до превантивни 
програми за избягване на 
безконтролното разпространение на 
опустошителни пожари, за борба с 
вредителите или за опазване на 
биологичното разнообразие.

1. Държавите членки забраняват 
изгарянето на открито на остатъци и 
отпадъци от селскостопанската реколта, 
както и на горски остатъци, а също така 
следят за спазването на тази забрана и я 
налагат принудително по 
целесъобразност. Изключенията от 
тази забрана се ограничават до 
превантивни програми за избягване на 
безконтролното разпространение на 
опустошителни пожари, за борба с 
вредителите, за опазване на 
биологичното разнообразие или за
подобряване на свойствата на 
почвата в зависимост от 
националните особености.

Or. en



PE551.981v01-00 6/6 AM\1054539BG.doc

BG

Обосновка

В северните държави членки с понякога лоши свойства на почвата и с бавни процеси 
на разграждане може да бъде много важно да се изгаря повърхностната горска почва 
след прибиране на реколтата, за да се гарантира възпроизводството на горите.

Изменение 130
Хена Виркунен

Предложение за директива
Приложение V – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 1. Държавите членки гарантират, че 
тяхната мрежа от подлежащи на 
мониторинг обекти е представителна за 
наличните в тях типове сладководни, 
естествени, полуестествени и горски
екосистеми.

1. Държавите членки гарантират, че 
тяхната мрежа от подлежащи на 
мониторинг обекти е представителна за 
наличните в тях типове сладководни, 
естествени и полуестествени 
екосистеми.

Or. en

Обосновка

Горските екосистеми вече са включени в естествените и полуестествените типове 
екосистеми.


