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Pakeitimas 125
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. A ir B lentelėse pateikti išmetamo 
teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai 
turi būti atnaujinti pagal naujausius 
Tarptautinio taikomųjų sistemų analizės 
instituto (IIASA) apskaičiavimus

Or. en

Pagrindimas

A ir B lentelėse pateikti išmetamo teršalų kiekio sumažinimo įsipareigojimai turi būti 
atnaujinti atsižvelgiant į IIASA ataskaitą: palyginti su Komisijos 2013 m. duomenimis 
pakoreguoti istoriniai išmetamų teršalų duomenys, prognozės ir patobulinti 2030 m. 
išmetamų teršalų kiekio sumažinimo tikslai. B dalis: valstybių narių rezultatai. 2015 m. sausio 
mėn. Teminės oro taršos strategijos ataskaita #16B.

Pakeitimas 126
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių oro taršos kontrolės programų
turinys

Nacionalinių oro taršos kontrolės programų
turinio gairės

Or. en

Pagrindimas

Turi būti leidžiama nacionalines oro taršos kontrolės programas rengti atsižvelgiant į 
kiekvienos valstybės narės nacionalines aplinkybes ir taršos mažinimo galimybes. Šia 
direktyva ketinama ekonomiškai efektyviausiu būdu apriboti išmetamų teršalų kiekį, taigi dėl 



PE551.981v01-00 4/6 AM\1054539LT.doc

LT

šios priežasties išsamus privalomas programos turinys nėra pateisinamas.

Pakeitimas 127
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies A skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, remdamosi 2001 m. 
JTEEK Geros žemės ūkio praktikos, 
susijusios su išmetamo amoniako kiekio 
mažinimu, pagrindų kodeksu3, parengia 
nacionalinį patariamąjį gerosios žemės 
ūkio praktikos, susijusios su išmetamo 
amoniako kiekio mažinimu, kodeksą, kurį 
sudaro bent šie elementai:

Valstybės narės, remdamosi 2001 m. 
JTEEK Geros žemės ūkio praktikos, 
susijusios su išmetamo amoniako kiekio 
mažinimu, pagrindų kodeksu3, parengia 
nacionalinį patariamąjį gerosios žemės 
ūkio praktikos, susijusios su išmetamo 
amoniako kiekio mažinimu, kodeksą. 
Nacionalinį patariamąjį kodeksą gali 
sudaryti šie elementai:

__________________ __________________
(3) Sprendimas ECE/EB.AIR/75, 28a dalis. (3) Sprendimas ECE/EB.AIR/75, 28a dalis. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės galėtų pačios rasti ekonomiškai efektyviausias priemones. Šis 
pakeitimas užtikrintų daugiau lankstumo.

Pakeitimas 128
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies A skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės mažina iš neorganinių 
trąšų išmetamą amoniako kiekį, 
taikydamos šiuos metodus:

3. Valstybės narės tiek, kiek tai būtina, 
laikydamosi II priede nurodytų 
nacionalinių įsipareigojimų, mažina iš 
neorganinių trąšų išmetamą amoniako 
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kiekį, taikydamos šiuos metodus:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės galėtų pačios rasti ekonomiškai efektyviausias priemones. Šis 
pakeitimas užtikrintų daugiau lankstumo.

Pakeitimas 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies B skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės uždraudžia žemės ūkio 
derliaus liekanas, atliekas ir miško liekanas 
deginti atvirame lauke, taip pat stebi, kaip 
laikomasi šio draudimo, ir užtikrina jo 
vykdymą. Bet kokios šio draudimo išimtys 
taikomos tik prevencinių programų, 
kuriomis siekiama išvengti 
nekontroliuojamų gaisrų gamtoje, vykdyti 
maro kontrolę arba saugoti biologinę 
įvairovę.

1. Valstybės narės uždraudžia žemės ūkio 
derliaus liekanas, atliekas ir, jei reikia,
miško liekanas deginti atvirame lauke, taip 
pat stebi, kaip laikomasi šio draudimo, ir 
užtikrina jo vykdymą. Bet kokios šio 
draudimo išimtys taikomos tik
prevencinėms programoms, kuriomis 
siekiama išvengti nekontroliuojamų gaisrų 
gamtoje, vykdyti maro kontrolę, saugoti 
biologinę įvairovę arba, atsižvelgiant į 
nacionalines aplinkybes, pagerinti 
dirvožemio savybes.

Or. en

Pagrindimas

Šiaurinėse valstybėse narėse, kuriose dirvožemio savybės kartais būna prastos ir lėtesni irimo 
procesai, gali būti svarbu deginti miškų dirvožemio paviršių po kirtimų siekiant užtikrinti 
miškų atkūrimą.

Pakeitimas 130
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
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V priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
stebėjimo vietų tinklas apimtų joms 
būdingų tipų gėlo vandens, natūralias,
pusiau natūralias ir miško ekosistemas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
stebėjimo vietų tinklas apimtų joms 
būdingų tipų gėlo vandens, natūralias ir
pusiau natūralias ekosistemas.

Or. en

Pagrindimas

Miškų ekosistemos jau įtrauktos į natūralias ir pusiau natūralias ekosistemas.


