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Pozměňovací návrh 125
Henna Virkkunen

Návrh směrnice
Příloha II –bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Závazky ke snížení emisí uvedené 
v tabulkách a) a b) musí být aktualizovány 
podle nejnovějších výpočtů IIASA.

Or. en

Odůvodnění

Závazky ke snížení emisí uvedené v tabulkách a) a b) musí být aktualizovány podle zprávy 
IIASA: upravené údaje z minulých období, prognózy a optimalizované cíle snížení emisí pro 
rok 2030 – porovnání s údaji Komise z roku 2013. Část B: výsledky členských států. Zpráva 
o tematické strategii pro znečištěné ovzduší (TSAP) č. 16B, leden 2015.

Pozměňovací návrh 126
Henna Virkkunen

Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah národních programů omezování 
znečištění ovzduší 

Obecné pokyny pro obsah národních 
programů omezování znečištění ovzduší

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být povoleno, aby své národní programy omezování znečištění 
ovzduší vypracovaly na základě tuzemské situace a vlastního potenciálu ke snížení emisí. 
Smyslem této směrnice je snížit emise co nejefektivnějším způsobem z hlediska nákladů, 
a proto není opodstatněné podrobně stanovit závazný obsah programů.
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Pozměňovací návrh 127
Henna Virkkunen

Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou národní kodex 
doporučení ke snížení emisí amoniaku, a to 
na základě rámcového kodexu správné 
zemědělské praxe ke snížení emisí 
amoniaku EHK OSN z roku 20013, 
přičemž tento kodex zahrnuje 
přinejmenším:

Členské státy zavedou národní kodex 
doporučení ke snížení emisí amoniaku, a to 
na základě rámcového kodexu správné 
zemědělské praxe ke snížení emisí 
amoniaku EHK OSN z roku 20013. 
Národní kodex doporučení může 
zahrnovat následující položky:

__________________ __________________
3 Rozhodnutí ECE/EB.AIR/75, bod 28a. 3 Rozhodnutí ECE/EB.AIR/75, bod 28a. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy mohly samy zvolit opatření, která jsou pro ně nejefektivnější 
z hlediska nákladů. Pozměňovací návrh by umožnil větší flexibilitu.

Pozměňovací návrh 128
Henna Virkkunen

Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy sníží emise amoniaku 
z anorganických hnojiv pomocí těchto 
postupů:

3. V souladu s národními závazky 
uvedenými v příloze II sníží členské státy 
v nezbytném rozsahu emise amoniaku 
z anorganických hnojiv pomocí těchto 
postupů:

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy mohly samy zvolit opatření, která jsou pro ně nejefektivnější 
z hlediska nákladů. Pozměňovací návrh by umožnil větší flexibilitu.

Pozměňovací návrh 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl B – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členská státy zakážou spalování 
posklizňových zbytků, odpadu a lesnických 
zbytků v otevřených prostorách a budou 
monitorovat a prosazovat uplatňování 
tohoto zákazu. Případné výjimky z tohoto 
zákazu se budou týkat pouze preventivních 
programů k zamezení vzniku ničivých 
požárů, k regulaci škůdců či k ochraně 
biologické rozmanitosti.

1. Členské státy případně zakážou 
spalování posklizňových zbytků, odpadu a 
lesnických zbytků v otevřených prostorách 
a budou monitorovat a prosazovat 
uplatňování tohoto zákazu. Případné 
výjimky z tohoto zákazu se budou týkat 
pouze preventivních programů k zamezení 
vzniku ničivých požárů, k regulaci škůdců,
k ochraně biologické rozmanitosti nebo ke 
zlepšení vlastností půdy a budou vycházet 
ze situace každého členského státu.

Or. en

Odůvodnění

V severských členských státech někdy půda nemá optimální vlastnosti a rozkladné procesy 
trvají dlouho, a proto vypalování půdního povrchu v lesích po provedené těžbě může být velmi 
důležité k zajištění regenerace lesů.  

Pozměňovací návrh 130
Henna Virkkunen

Návrh směrnice
Příloha V – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich síť 1. Členské státy zajistí, aby jejich síť 
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monitorovacích stanovišť 
v reprezentativním poměru zahrnovala 
sladkovodní, přírodní i polopřírodní a lesní
typy ekosystémů.

monitorovacích stanovišť 
v reprezentativním poměru zahrnovala 
sladkovodní, přírodní i polopřírodní typy 
ekosystémů.

Or. en

Odůvodnění

Lesní ekosystémy již jsou zahrnuty v přírodních a polopřírodních typech ekosystémů.


