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Ændringsforslag 125
Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Emissionsreduktionstilsagnene i tabel 
a og b skal ajourføres i henhold til de 
ajourførte beregninger foretaget af IIASA 

Or. en

Begrundelse

Emissionsreduktionstilsagnene i tabel a og b skal ajourføres i henhold til IIASAs rapport: 
Adjusted historic emission data, projections, and optimized emission reduction targets for 
2030 – A comparison with COM data 2013. Part B: results for member states. TSAP Report 
#16B, januar 2015.

Ændringsforslag 126
Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indholdet i nationale programmer for 
bekæmpelse af luftforurening

Retningslinjer for indholdet i nationale 
programmer for bekæmpelse af 
luftforurening

Or. en

Begrundelse

De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening skal kunne udarbejdes på 
grundlag af de nationale vilkår og nedbringelsespotentialet for hver enkelt medlemsstat. 
Formålet med direktivet er at nedbringe emissionerne på den mest omkostningseffektive 
måde, og derfor er det ikke berettiget med et detaljeret obligatorisk indhold af programmet.
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Ændringsforslag 127
Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – afsnit A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en national 
vejledning med en kodeks for god 
landbrugspraksis for bekæmpelse af 
emissionen af ammoniak, som bygger på 
2001 UNECE Framework Code for Good 
Agricultural Practice for Reducing 
Ammonia Emissions3 og indeholder
mindst følgende punkter: 

Medlemsstaterne udarbejder en national 
vejledning med en kodeks for god 
landbrugspraksis for bekæmpelse af 
emissionen af ammoniak, som bygger på 
2001 UNECE Framework Code for Good 
Agricultural Practice for Reducing 
Ammonia Emissions3. Den nationale 
vejledning med kodeksen kan indeholde 
følgende punkter: 

__________________ __________________
(3) Beslutning ECE/EB.AIR/75, punkt 28a (3) Beslutning ECE/EB.AIR/75, punkt 28a 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne selv kan finde de mest omkostningseffektive 
foranstaltninger. Dette ændringsforslag ville sikre mere fleksibilitet.

Ændringsforslag 128
Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – afsnit A – punkt 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne benytter følgende 
tilgange til at bekæmpe emissionen af 
ammoniak fra uorganiske gødninger: 

3. Medlemsstaterne benytter følgende 
tilgange til at bekæmpe emissionen af 
ammoniak fra uorganiske gødninger i 
nødvendigt omfang i overensstemmelse 
med de nationale tilsagn i bilag II:
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne selv kan finde de mest omkostningseffektive 
foranstaltninger. Dette ændringsforslag ville sikre mere fleksibilitet.

Ændringsforslag 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – afsnit B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder afbrænding af 
høstaffald og hugstaffald i det fri, 
overvåger overholdelsen af forbuddet og 
håndhæver forbuddet. Alle undtagelser fra 
forbuddet skal indgå i forebyggende 
programmer, der tilsigter at undgå 
ukontrollerede skovbrande, bekæmpe 
skadedyr eller beskytte biodiversiteten.

1. Medlemsstaterne forbyder om 
nødvendigt afbrænding af høstaffald og 
hugstaffald i det fri, overvåger
overholdelsen af forbuddet og håndhæver 
forbuddet. Alle undtagelser fra forbuddet 
skal indgå i forebyggende programmer, der 
tilsigter at undgå ukontrollerede 
skovbrande, bekæmpe skadedyr, beskytte 
biodiversiteten eller forbedre jordens 
egenskaber på grundlag af nationale 
vilkår.

Or. en

Begrundelse

I nordlige medlemsstater, hvor jorden nogle gang har dårlige egenskaber og svage 
nedbrydningsprocesser, kan det være meget vigtigt at afbrænde skovbunden efter høsten for at 
sikre skovenes gendannelse.

Ændringsforslag 130
Henna Virkkunen

Forslag til direktiv
Bilag V – punkt 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres net af 
overvågningssteder er repræsentativt for 
deres typer af ferskvandsøkosystemer, 
naturlige og seminaturlige økosystemer og 
skovøkosystemer. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres net af 
overvågningssteder er repræsentativt for 
deres typer af ferskvandsøkosystemer, 
naturlige og seminaturlige økosystemer.

Or. en

Begrundelse

Skovøkosystemer indgår i forvejen i de naturlige og seminaturlige økosystemer.


