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Módosítás 125
Henna Virkkunen

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az a) és b) pontban megadott 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket az 
IIASA által készített legfrissebb 
számításoknak megfelelően kell 
aktualizálni.

Or. en

Indokolás

Az a) és b) pontban megadott kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket az IIASA által készített, 
„A múltbeli kibocsátási adatok szerint kiigazított előrejelzések és optimalizált 
kibocsátáscsökkentési célkitűzések 2030-ra  – Összehasonlítás a Bizottság 2013-as adataival. 
B. rész: tagállami eredmények (TSAP jelentés, 16B., 2015. január)ˮ című jelentésének 
megfelelően kell aktualizálni.

Módosítás 126
Henna Virkkunen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti levegőszennyezés-csökkentési 
programok tartalma

Iránymutatások a nemzeti 
levegőszennyezés-csökkentési programok
tartalmára vonatkozóan

Or. en

Indokolás

A nemzeti levegőszennyezés-csökkentési programokat a nemzeti adottságok és az egyes 
tagállamok csökkentési lehetőségei alapján lehet elkészíteni. Az irányelv a kibocsátások 
legköltséghatékonyabb módon történő korlátozására irányul, ezért nem indokolt a program 
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részletes tartalmának kötelező megaadása.

Módosítás 127
Henna Virkkunen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – A szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ammóniakibocsátások csökkentésével 
kapcsolatos helyes mezőgazdasági 
gyakorlatra vonatkozó 2001-es ENSZ-EGB 
keretszabályzat3 alapján a tagállamoknak 
össze kell állítaniuk az ammóniakibocsátás 
csökkentésére vonatkozó mezőgazdasági 
gyakorlati útmutatást, amelynek legalább a 
következőkre kell kiterjednie:

Az ammóniakibocsátások csökkentésével 
kapcsolatos helyes mezőgazdasági 
gyakorlatra vonatkozó 2001-es ENSZ-EGB 
keretszabályzat3 alapján a tagállamoknak 
össze kell állítaniuk az ammóniakibocsátás 
csökkentésére vonatkozó mezőgazdasági 
gyakorlati útmutatást: E gyakorlati 
útmutatás az alábbiakat foglalhatja 
magában: 

__________________ __________________
(3) ECE/EB.AIR/75 határozat, 28a. 
bekezdés.

(3) ECE/EB.AIR/75 határozat, 28a. 
bekezdés.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok maguk találhassák meg a legköltséghatékonyabb intézkedéseket. E 
módosítás nagyobb rugalmasságot biztosít.

Módosítás 128
Henna Virkkunen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – A szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamoknak az alábbi eljárások 
alkalmazásával kell csökkenteniük a 
szervetlen műtrágyákból származó 

3. A tagállamoknak az alábbi eljárások 
alkalmazásával kell – a szükséges 
mértékben és a II. mellékletben szereplő 
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ammóniakibocsátást: nemzeti kötelezettségeknek megfelelően –
csökkenteniük a szervetlen műtrágyákból 
származó ammóniakibocsátást:

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok maguk találhassák meg a legköltséghatékonyabb intézkedéseket. E 
módosítás nagyobb rugalmasságot biztosít.

Módosítás 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – B szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamoknak meg kell tiltaniuk a 
mezőgazdasági betakarításból származó 
maradványok és hulladékok, valamint az
erdészeti biomassza-maradványok 
szabadban való égetését, és ellenőrizniük 
kell e tiltás érvényre jutását. A tiltás alól 
csak akkor lehet kivétel tenni, ha az a 
futótüzek terjedésének 
megakadályozásával, a kártevők elleni 
védekezéssel vagy a biológiai sokféleség 
védelmével kapcsolatos megelőző 
programok céljait szolgálja.

1. A tagállamoknak szükség esetén meg 
kell tiltaniuk a mezőgazdasági 
betakarításból származó maradványok és 
hulladékok, valamint az erdészeti 
biomassza-maradványok szabadban való 
égetését, és ellenőrizniük kell e tiltás 
érvényre jutását. A tiltás alól csak akkor 
lehet kivétel tenni, ha az a futótüzek 
terjedésének megakadályozásával, a 
kártevők elleni védekezéssel, a biológiai 
sokféleség védelmével vagy a 
talajtulajdonságok javításával kapcsolatos, 
a nemzeti adottságokon alapuló megelőző 
programok céljait szolgálja.

Or. en

Indokolás

Az esetenként gyenge talajtulajdonságokkal és lassú lebomlási folyamatokkal jellemzett északi 
tagállamokban az erdők regenerációjának garantálása érdekében igen fontos lehet az erdei 
talaj felszínének a kitermelést követő felégetése.
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Módosítás 130
Henna Virkkunen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a megfigyelési helyszínek 
hálózata reprezentatív legyen az édesvízi, 
természetes és természetközeli, valamint 
erdei ökoszisztéma-típusaik 
szempontjából.

1. A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a megfigyelési helyszínek 
hálózata reprezentatív legyen az édesvízi, 
természetes és természetközeli 
ökoszisztéma-típusaik szempontjából.

Or. en

Indokolás

Az erdei ökoszisztémák már szerepelnek a természetes és természetközeli ökoszisztéma-típusok 
között.


