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Grozījums Nr. 125
Henna Virkkunen

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Emisiju samazināšanas saistības, kas 
noteiktas tabulās (a) un (b), ir jāatjaunina 
saskaņā ar IIASA atjauninātiem 
aprēķiniem

Or. en

Pamatojums

Emisiju samazināšanas saistības, kas noteiktas tabulās (a) un (b), ir jāatjaunina saskaņā ar 
IIASA ziņojumu "Vēsturisko emisiju pielāgotie dati, prognozes un optimizēti emisiju 
samazinājuma mērķi 2030. gadam — salīdzinājums ar COM 2013. gada datiem". B daļa: 
rezultāti dalībvalstīm: TSAP Reprt #16B, January 2015.

Grozījums Nr. 126
Henna Virkkunen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nacionālo gaisa piesārņojuma kontroles 
programmu saturs

Vadlīnijas Nacionālo gaisa piesārņojuma 
kontroles programmu saturam

Or. en

Pamatojums

Nacionālās gaisa piesārņojuma kontroles programmas atļauj izstrādāt katrā valstī, 
pamatojoties uz apstākļiem un uz šo valstu samazināšanas potenciālu. Direktīvas uzdevums ir
samazināt emisijas izmaksu ziņā vislietderīgākajā veidā, tāpēc sīki izstrādāts obligāts 
programmu saturs nav pamatots.
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Grozījums Nr. 127
Henna Virkkunen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – A iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, pamatojoties uz ANO/EEK 
2001. gada Pamatkodeksu par labu 
lauksaimniecības praksi amonjaka emisiju 
samazināšanas jomā3, izveido nacionālo 
konsultatīvo kodeksu amonjaka emisiju 
samazināšanai, kurā iekļauti vismaz šādi 
punkti:

Dalībvalstis, pamatojoties uz ANO/EEK 
2001. gada Pamatkodeksu par labu 
lauksaimniecības praksi amonjaka emisiju 
samazināšanas jomā3, izveido nacionālo 
konsultatīvo kodeksu amonjaka emisiju 
samazināšanai. Nacionālajā konsultatīvajā 
kodeksā var iekļaut šādus punktus:

__________________ __________________
(3) Lēmums ECE/EB.AIR/75, 28.a punkts. (3) Lēmums ECE/EB.AIR/75, 28.a punkts.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis pašas varētu sev rast izmaksu ziņā vislietderīgākos risinājumus. Šis 
grozījums sniegtu vairāk iespēju elastīgai pieejai.

Grozījums Nr. 128
Henna Virkkunen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – A iedaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis samazina amonjaka emisijas 
no neorganiskiem mēslošanas līdzekļiem 
atbilstīgi šādiem principiem:

3. Dalībvalstis, tādā mērā cik 
nepieciešams, pamatojoties uz 
II pielikumā norādītajām valstu 
saistībām, samazina amonjaka emisijas no 
neorganiskiem mēslošanas līdzekļiem 
atbilstīgi šādiem principiem:

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis pašas varētu sev rast izmaksu ziņā vislietderīgākos risinājumus. Šis 
grozījums sniegtu vairāk iespēju elastīgai pieejai.

Grozījums Nr. 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – B iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz lauksaimniecības 
atlikumu un atkritumu un koksnes atlikumu 
sadedzināšu klajā laukā, pārrauga šo 
aizliegumu un kontrolē tā ievērošanu.
Izņēmumi saistībā ar šo aizliegumu 
pieļaujami tikai tad, ja tie noteikti 
profilaktiskās programmās, lai izvairītos no 
meža ugunsgrēkiem, apkarotu kaitīgos 
organismus vai aizsargātu bioloģisko 
daudzveidību.

1. Dalībvalstis atbilstīgos gadījumos
aizliedz lauksaimniecības atlikumu un 
atkritumu un koksnes atlikumu 
sadedzināšu klajā laukā, pārrauga šo 
aizliegumu un kontrolē tā ievērošanu.
Izņēmumi saistībā ar šo aizliegumu 
pieļaujami tikai tad, ja tie noteikti 
profilaktiskās programmās, lai izvairītos no 
meža ugunsgrēkiem, apkarotu kaitīgos 
organismus, aizsargātu bioloģisko 
daudzveidību, vai uzlabotu augsnes 
īpašības, pamatojoties uz valsts 
apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Ziemeļu dalībvalstīs augsnes sastāvs var būt nepilnvērtīgs un sadalīšanās procesi ir lēni, 
tāpēc varētu būt ļoti svarīgi dedzināt meža augsni pēc izciršanas, tādējādi garantējot mežu 
atjaunošanos.

Grozījums Nr. 130
Henna Virkkunen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
monitoringa tīkls ir reprezentatīvs attiecībā 
uz saldūdens, dabiskām un daļēji 
dabiskām, kā arī mežu ekosistēmām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
monitoringa tīkls ir reprezentatīvs attiecībā 
uz saldūdens, dabiskām un daļēji dabiskām 
ekosistēmām.

Or. en

Pamatojums

Mežu ekosistēmas jau ir dabiskās un daļēji dabiskās ekosistēmas.


