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Tarkistus 125
Henna Virkkunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Taulukoissa a ja b esitettyjä 
päästövähennysvelvoitteita on päivitettävä 
IIASAn tekemien päivitettyjen laskelmien 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Taulukoissa a ja b esitettyjä päästövähennysvelvoitteita on päivitettävä IIASAn tekemien 
päivitettyjen laskelmien mukaisesti. Mukautetut historialliset päästödataennusteet ja 
optimoidut päästövähennystavoitteet vuodelle 2030 – vertailu COM dataan 2013. Osa B: 
tulokset jäsenvaltioille. TSAP Report #16B, tammikuu 2015.

Tarkistus 126
Henna Virkkunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten ilman pilaantumisen 
valvontaohjelmien sisältö

Kansallisten ilman pilaantumisen 
valvontaohjelmien sisältöä koskevat 
suuntaviivat

Or. en

Perustelu

Kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmat on voitava laatia kansallisten olosuhteiden 
ja kunkin jäsenvaltion vähennysmahdollisuuksien perustella. Tämän direktiivin tarkoituksena 
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on rajoittaa päästöjä kustannustehokkaimmalla tavalla. Siksi ei ole perusteltua määrätä 
ohjelman yksityiskohtaisesta pakollisesta sisällöstä.

Tarkistus 127
Henna Virkkunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot laativat ammoniakkipäästöjen 
vähentämiseen liittyvästä hyvästä 
maatalouskäytännöstä vuonna 2001 
annettujen UNECE:n ohjeiden (Framework 
Code for Good Agricultural Practice for 
Reducing Ammonia Emissions)3 pohjalta 
ammoniakkipäästöjen vähentämistä 
koskevat kansalliset ohjeet, jotka kattavat 
ainakin seuraavat seikat:

Jäsenvaltiot laativat ammoniakkipäästöjen 
vähentämiseen liittyvästä hyvästä 
maatalouskäytännöstä vuonna 2001 
annettujen UNECE:n ohjeiden (Framework 
Code for Good Agricultural Practice for 
Reducing Ammonia Emissions)3 pohjalta 
ammoniakkipäästöjen vähentämistä 
koskevat kansalliset ohjeet. Kansalliset 
ohjeet voivat sisältää seuraavat seikat:

__________________ __________________
3 Päätös ECE/EB.AIR/75, 28a kohta. 3 Päätös ECE/EB.AIR/75, 28a kohta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat itse löytää kustannustehokkaimmat toimenpiteet. Tarkistus 
lisäisi joustavuutta.

Tarkistus 128
Henna Virkkunen

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot vähentävät epäorgaanisista 
lannoitteista vapautuvia 
ammoniakkipäästöjä seuraavilla tavoilla:

3. Jäsenvaltiot vähentävät epäorgaanisista 
lannoitteista vapautuvia 
ammoniakkipäästöjä tarvittavassa määrin 
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ja liitteessä II esitettyjä kansallisia 
velvoitteita noudattaen seuraavilla tavoilla:

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat itse löytää kustannustehokkaimmat toimenpiteet. Tarkistus 
lisäisi joustavuutta.

Tarkistus 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – B kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot kieltävät maatalouden 
kasvijätteen ja metsäjätteen polttamisen 
ulkona ja seuraavat ja valvovat tämän 
kiellon noudattamista. Mahdolliset 
poikkeukset kyseisestä kiellosta on 
rajoitettava ennalta ehkäiseviin ohjelmiin 
hallitsemattomien maastopalojen 
torjumiseksi, tuholaisten torjuntaan ja
sääntöjen mukaiseen luonnon 
monimuotoisuuden suojeluun.

1. Jäsenvaltiot kieltävät tarvittaessa
maatalouden kasvijätteen ja metsäjätteen
polttamisen ulkona ja seuraavat ja valvovat 
tämän kiellon noudattamista Mahdolliset 
poikkeukset kyseisestä kiellosta on 
rajoitettava ennalta ehkäiseviin ohjelmiin 
hallitsemattomien maastopalojen 
torjumiseksi, tuholaisten torjuntaan,
sääntöjen mukaiseen luonnon 
monimuotoisuuden suojeluun ja maaperän 
ominaisuuksien parantamiseen 
kansallisten olosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pohjoisissa jäsenvaltioissa, joissa maaperän ominaisuudet ovat toisinaan huonot ja joissa 
lahoamisprosessit ovat hitaita, saattaa olla tärkeää polttaa metsämaan pintaa puunkorjuun 
jälkeen, jotta varmistetaan metsän uusiutuminen.

Tarkistus 130
Henna Virkkunen

Ehdotus direktiiviksi
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Liite V – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden 
seurantapaikkojen verkosto on niiden 
ekosysteemityyppejä edustava
(makeanveden ekosysteemit, 
luonnontilassa ja osittain luonnontilassa 
olevat ekosysteemit, metsäekosysteemit).

1. Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden 
seurantapaikkojen verkosto on niiden 
ekosysteemityyppejä edustava
(makeanveden ekosysteemit, 
luonnontilassa ja osittain luonnontilassa 
olevat ekosysteemit).

Or. en

Perustelu

Metsäekosysteemit sisältyvät luonnontilassa ja osittain luonnontilassa oleviin 
ekosysteemityyppeihin.


