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Emenda 125
Henna Virkkunen

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-impenji għat-tnaqqis ta' 
emissjonijiet mogħtija fit-tabelli (a) u (b) 
jridu jiġu aġġornati skont il-kalkoli 
aġġornati magħmula mill-IIASA

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet mogħtija fit-tabelli (a) u (b) jridu jiġu aġġornati skont 
ir-rapport tal-IIASA li jirrigwarda d-data storika aġġustata dwar l-emissjonijiet, il-
projezzjonijiet u l-miri ottimizzati għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2030, u li jwettaq 
paragun mad-data tal-Kummissjoni għall-2013 (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, Jannar 2015.)

Emenda 126
Henna Virkkunen

Proposta għal direttiva
Anness III – Parti 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontenut tal-Programmi Nazzjonali 
għall-Kontroll tat-Tniġġis tal-Arja 
(NAPCPs),

Linji gwida għall-Kontenut tal-Programmi 
Nazzjonali għall-Kontroll tat-Tniġġis tal-
Arja (NAPCPs),

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programmi Nazzjonali għall-Kontroll tat-Tniġġis tal-Arja għandhom jitħallew jitfasslu 
skont iċ-ċirkustanzi nazzjonali u l-potenzjal ta' tnaqqis ta' kull Stat Membru. L-idea ta' din id-
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direttiva hi li tillimita l-emissjonijiet bl-aktar mod kosteffikaċi u għal din ir-raġuni l-kontenut 
obbligatorju dettaljat tal-programm mhuwiex ġustifikat.

Emenda 127
Henna Virkkunen

Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kodiċi nazzjonali konsultattiv ta' prattika 
agrikola tajba għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-ammonijaka, fuq il-bażi tal-UNECE 
Framework Code for Good Agricultural 
Practice for Reducing Ammonia Emissions 
tal-2001,3 li għandu jkopri ta' mill-inqas 
dawn it-temi: 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kodiċi nazzjonali konsultattiv ta' prattika 
agrikola tajba għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-ammonijaka, fuq il-bażi tal-UNECE 
Framework Code for Good Agricultural 
Practice for Reducing Ammonia Emissions 
tal-20013. Il-kodiċi nazzjonali konsultattiv 
jista' jinkludi dawn it-temi:

__________________ __________________
(3) Id-Deċiżjoni ECE/EB.AIR/75, paragrafu 
28a 

(3) Id-Deċiżjoni ECE/EB.AIR/75, paragrafu 
28a 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri jkunu jistgħu jsibu l-aktar miżuri kosteffikaċi huma stess. 
Din l-emenda tagħti aktar flessibbiltà.

Emenda 128
Henna Virkkunen

Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-
emissjonijiet tal-ammonijaka mill-
fertilizzanti inorganiċi billi jużaw il-metodi 

3. L-Istati Membri għandhom, skont il-
ħtieġa, fid-dawl tal-impenji nazzjonali fl-
Anness II, inaqqsu l-emissjonijiet tal-
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li ġejjin: ammonijaka mill-fertilizzanti inorganiċi 
billi jużaw il-metodi li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri jkunu jistgħu jsibu l-aktar miżuri kosteffikaċi huma stess. 
Din l-emenda tagħti aktar flessibbiltà.

Emenda 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
l-ħruq fil-miftuħ fl-għelieqi ta’ skart u fdal 
tal-ħsad agrikolu u ta' fdal tal-foresti, u 
għandho jissorveljaw u jinfurzaw l-
implimentazzjoni tagħha. Kull 
eżenzjonijiet għal tali projbizzjoni 
għandhom ikunu limitati għal programmi 
preventivi biex jiġu evitati nirien bla 
kontroll, għall-kontroll ta’ organiżmi ta’ 
ħsara, jew biex biex jġu protetti l-
bijodiversità.

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
l-ħruq fil-miftuħ fl-għelieqi ta’ skart u fdal 
tal-ħsad agrikolu u ta' fdal tal-foresti jekk 
ikun xieraq, u għandhom jissorveljaw u 
jinfurzaw l-implimentazzjoni tagħha. 
Kwalunkwe eżenzjoni għal tali 
projbizzjoni għandha tkun limitata għal 
programmi preventivi biex jiġu evitati 
nirien bla kontroll, għall-kontroll ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, biex tiġi protetta l-
bijodiversità jew biex jittejbu l-
proprjetajiet tal-ħamrija skont iċ-
ċirkustanzi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri tat-Tramuntana, li huma sikwit ikkaratterizzati minn ħamrija fqira u 
proċessi ta' dekompożizzjoni baxxi, jista' jkun importanti ħafna li l-wiċċ tal-ħamrija tal-foresti 
jinħaraq wara l-ħsad biex tiġi ggarantita r-riġenerazzjoni tal-foresti.

Emenda 130
Henna Virkkunen
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Proposta għal direttiva
Anness V – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
n-netwerk tas-siti tal-monitoraġġ tagħhom 
huma rappreżentattivi tal-ilma frisk, 
naturali u seminaturali tagħhom, kif ukoll 
tat-tipi tal-ekosistemi tal-foresti.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
n-netwerk tas-siti tal-monitoraġġ tagħhom 
huma rappreżentattivi tat-tipi ta' 
ekosistemi tal-ilma frisk, naturali u 
seminaturali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ekosistemi tal-foresti huma diġà inklużi fit-tipi ta' ekosistemi naturali u seminaturali.


