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Τροπολογία 125
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α Οι δεσμεύσεις για την μείωση των 
εκπομπών, που αναφέρονται στους 
πίνακες (α) και (β) πρέπει να 
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τους 
ενημερωμένους υπολογισμούς που 
πραγματοποιήθηκαν από το IIASA 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δεσμεύσεις για την μείωση των εκπομπών, που αναφέρονται στους πίνακες (α) και (β) 
πρέπει να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με την έκθεση του IIASA Αναπροσαρμοσμένα ιστορικά 
δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές, προβολές και βελτιστοποιημένοι στόχοι μείωσης των 
εκπομπών για το 2013 - Σύγκριση με τα δεδομένα  COM του 2013. Μέρος B αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη: Έκθεση ΘΣΑΡ #16B, Ιανουαρίου 2015.

Τροπολογία 126
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – Μέρος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων 
ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Κατευθυντήριες γραμμές για το
περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων 
ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανση θα μπορούν να συντάσσονται 
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βάσει των εθνικών περιστάσεων και των δυνατοτήτων μείωσης των επιμέρους κρατών μελών. 
Ο στόχος της οδηγίας είναι να περιοριστούν οι εκπομπές κατά τον πλέον αποδοτικό από 
πλευράς κόστους τρόπο και για το λόγο αυτό το λεπτομερές υποχρεωτικό περιεχόμενο του 
προγράμματος δεν δικαιολογείται.

Τροπολογία 127
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό 
συμβουλευτικό κώδικα ορθής γεωργικής 
πρακτικής για τη μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας, με βάση τον κώδικα-πλαίσιο της 
UNECE, του 2001, περί ορθών γεωργικών 
πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας3, που καλύπτει τουλάχιστον τα 
εξής: 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό 
συμβουλευτικό κώδικα ορθής γεωργικής 
πρακτικής για τη μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας, με βάση τον κώδικα-πλαίσιο της 
UNECE, του 2001, περί ορθών γεωργικών 
πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών 
αμμωνίας3. Ο εθνικός συμβουλευτικός 
κώδικας μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

__________________ __________________
(3) Απόφαση ECE/EB.AIR/75, 
παράγραφος 28α 

(3) Απόφαση ECE/EB.AIR/75, 
παράγραφος 28α 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να αναζητούν τα ίδια τα πλέον αποτελεσματικά ως 
προς το κόστος μέτρα. Η τροπολογία  προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 128
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μειώνουν τις εκπομπές 3. Τα κράτη μέλη μειώνουν, στον 
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αμμωνίας από ανόργανα λιπάσματα 
εφαρμόζοντας τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

αναγκαίο βαθμό, σύμφωνα με τις εθνικές 
δεσμεύσεις του Παραρτήματος ΙΙ, τις 
εκπομπές αμμωνίας από ανόργανα 
λιπάσματα εφαρμόζοντας τις ακόλουθες 
προσεγγίσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να αναζητούν τα ίδια τα πλέον αποτελεσματικά ως 
προς το κόστος μέτρα. Η τροπολογία  προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – μέρος 1 – τμήμα Β – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την καύση 
στο ύπαιθρο γεωργικών υπολειμμάτων και 
αποβλήτων και δασικών υπολειμμάτων και 
παρακολουθούν και επιβάλλουν την 
τήρηση της απαγόρευσης αυτής.  Οι 
εξαιρέσεις από την εν λόγω απαγόρευση 
περιορίζονται σε προληπτικά προγράμματα 
για την αποφυγή των ανεξέλεγκτων 
δασικών πυρκαγιών, την καταπολέμηση 
επιβλαβών οργανισμών ή την προστασία 
της βιοποικιλότητας.

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την καύση 
στο ύπαιθρο γεωργικών υπολειμμάτων και 
αποβλήτων και δασικών υπολειμμάτων, 
εάν κρίνεται σκόπιμο, και παρακολουθούν 
και επιβάλλουν την τήρηση της 
απαγόρευσης αυτής. Οι εξαιρέσεις από την 
εν λόγω απαγόρευση περιορίζονται σε 
προληπτικά προγράμματα για την αποφυγή 
των ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών, 
την καταπολέμηση επιβλαβών 
οργανισμών, την προστασία της 
βιοποικιλότητας ή τη βελτίωση των 
ιδιοτήτων του εδάφους βάσει των 
εθνικών περιστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα βόρεια κράτη μέλη όπου οι ιδιότητες του εδάφους χαρακτηρίζονται ενίοτε από χαμηλή 
ποιότητα και οι διαδικασίες αποσύνθεσης είναι χαμηλού επιπέδου, η καύση του επιφανειακού 
δασικού εδάφους μετά από την εσοδεία μπορεί να είναι πολύ σημαντική για να διασφαλιστεί η 
ανανέωση των δασών.
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Τροπολογία 130
Henna Virkkunen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
δίκτυο θέσεων παρακολούθησης που 
διαθέτουν είναι αντιπροσωπευτικό των 
οικείων τύπων οικοσυστημάτων γλυκών 
υδάτων, καθώς και φυσικών, ημιφυσικών 
και δασικών οικοσυστημάτων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
δίκτυο θέσεων παρακολούθησης που 
διαθέτουν είναι αντιπροσωπευτικό των 
οικείων τύπων οικοσυστημάτων γλυκών 
υδάτων, καθώς και φυσικών και
ημιφυσικών οικοσυστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δασικά οικοσυστήματα περιλαμβάνονται ήδη στους τύπους φυσικών και ημιφυσικών 
οικοσυστημάτων.


