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Muudatusettepanek 125
Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tabelites a ja b esitatud heite 
vähendamise kohustused tuleb 
ajakohastada vastavalt Rahvusvahelise 
Rakendusliku Süsteemanalüüsi Instituudi 
(IIASA) ajakohastatud arvutustele.

Or. en

Selgitus

Tabelites a ja b esitatud heite vähendamise kohustused tuleb ajakohastada vastavalt 
Rahvusvahelise Rakendusliku Süsteemanalüüsi Instituudi (IIASA) aruandele „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, 
January 2015”.

Muudatusettepanek 126
Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – 1. osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, mida võib lisada riiklikku
õhusaaste kontrolli programmi

Suunised riikliku õhusaaste kontrolli 
programmi meetmete kohta

Or. en

Selgitus

Riikliku õhusaaste kontrolli programmi koostamisel peaks igal liikmesriigil olema õigus 
lähtuda riigisisestest oludest ja heite vähendamise võimalustest. Direktiivi eesmärk on 
vähendada heiteid kõige kulutõhusamal viisil ja seetõttu ei ole programmi kohustuslike 
meetmete üksikasjalik ettekirjutamine põhjendatud.
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Muudatusettepanek 127
Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – 1. osa – jaotis A – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad 
ammoniaagiheite vähendamiseks hea 
põllumajandustava riikliku soovitusliku 
juhendi, mis põhineb ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni 2001. aasta heade 
põllumajandustavade raamjuhendil 
ammoniaagi heite vähendamiseks3 ja 
hõlmab vähemalt järgmist:

Liikmesriigid kehtestavad 
ammoniaagiheite vähendamiseks hea 
põllumajandustava riikliku soovitusliku 
juhendi, mis põhineb ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni 2001. aasta heade 
põllumajandustavade raamjuhendil 
ammoniaagi heite vähendamiseks. Riiklik 
soovituslik juhend võib hõlmata järgmist:

__________________ __________________
3 Otsus ECE/EB.AIR/75, lõige 28a. 3 Otsus ECE/EB.AIR/75, lõige 28a. 

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et liikmesriigid ise valiksid kõige kulutõhusamad meetmed. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on suurendada paindlikkust.

Muudatusettepanek 128
Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – 1. osa – jaotis A – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid vähendavad 
anorgaanilistest väetistest pärineva 
ammoniaagi heitkoguseid, kasutades 
järgmisi meetodeid:

3. Liikmesriigid vähendavad vajalikul 
määral, II lisas esitatud riiklikke 
kohustusi järgides, anorgaanilistest 
väetistest pärineva ammoniaagi 
heitkoguseid, kasutades järgmisi 
meetodeid:

Or. en
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Selgitus

Tähtis on, et liikmesriigid ise valiksid kõige kulutõhusamad meetmed. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on suurendada paindlikkust.

Muudatusettepanek 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – 1. osa – jaotis B – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid keelavad 
põllumajandussaagi jäätmete ja 
metsandusjäätmete põletamise avamaal 
ning teevad keelu järgimise üle järelevalvet 
ja tagavad keelu järgimise. Nimetatud 
keelust tehtavad erandid piirduvad 
kontrollimatute metsatulekahjude vältimise 
ennetusprogrammidega, kahjurite tõrjega
või bioloogilise mitmekesisuse kaitsega.

1. Liikmesriigid keelavad vajaduse korral
põllumajandussaagi jäätmete ja 
metsandusjäätmete põletamise avamaal 
ning teevad keelu järgimise üle järelevalvet 
ja tagavad keelu järgimise. Nimetatud 
keelust tehtavad erandid piirduvad 
kontrollimatute metsatulekahjude vältimise 
ennetusprogrammidega, kahjurite tõrjega,
bioloogilise mitmekesisuse kaitsega või 
mulla omaduste parandamisega, lähtudes 
riigisisestest oludest.

Or. en

Selgitus

Põhjapoolsetes liikmesriikides, kus mulla omadused on kohati halvad, ja lagunemisprotsessid 
aeglased, võib metsa all olnud pinna põletamine pärast puude langetamist olla 
metsauuenduse tagamiseks väga suure tähtsusega.

Muudatusettepanek 130
Henna Virkkunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
seirealade võrgustik hõlmab magevee, 
looduslikke ja poollooduslikke ning metsa

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
seirealade võrgustik hõlmab magevee, 
looduslikke ja poollooduslikke 
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ökosüsteeme. ökosüsteeme.

Or. en

Selgitus

Looduslikud ja poollooduslikud ökosüsteemid hõlmavad ka metsa ökosüsteeme.


