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Amendement 125
Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in tabel (a) en (b) vermelde 
emissiereductieverbintenissen moeten 
worden bijgewerkt aan de hand van de 
geactualiseerde berekeningen van het 
IIASA.

Or. en

Motivering

De in tabel (a) en (b) vermelde emissiereductieverbintenissen moeten worden bijgewerkt aan 
de hand van het IIASA-rapport "Adjusted historic emission data projections, and optimized 
emission reduction targets for 2030 – A comparison with COM data 2013", deel B: resultaten 
voor de lidstaten, TSAP-rapport #16B, januari 2015.

Amendement 126
Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van de nationale programma's voor 
de beheersing van luchtverontreiniging

Richtsnoeren voor de inhoud van de 
nationale programma's voor de beheersing 
van luchtverontreiniging

Or. en

Motivering

De nationale programma's voor de beheersing van luchtverontreiniging moeten kunnen 
worden opgesteld uitgaande van de nationale omstandigheden en het reductiepotentieel van 
elke lidstaat. Met deze richtlijn wordt beoogd de emissies zo kostenefficiënt mogelijk te 
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beperken en daarom is het gedetailleerd voorschrijven van de inhoud van het programma niet 
gerechtvaardigd. 

Amendement 127
Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel 1 – sectie A – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen een nationale 
gedragscode op voor goede 
landbouwpraktijken voor de reductie van 
ammoniakemissies op basis van de 
UNECE-gedragscode van 2001 voor goede 
landbouwpraktijken voor de reductie van 
ammoniakemissies3, waarin ten minste de 
volgende punten zijn opgenomen:

De lidstaten stellen een nationale 
gedragscode op voor goede 
landbouwpraktijken voor de reductie van 
ammoniakemissies op basis van de 
UNECE-gedragscode van 2001 voor goede 
landbouwpraktijken voor de reductie van 
ammoniakemissies3. In de nationale 
gedragscode kunnen de volgende punten 
worden opgenomen:

__________________ __________________
(3) Besluit ECE/EB.AIR/75, lid 28a (3) Besluit ECE/EB.AIR/75, lid 28a

Or. en

Motivering

Belangrijk is dat de lidstaten zelf de meest kostenefficiënte maatregelen kunnen vinden. Het 
amendement biedt hun meer flexibiliteit.

Amendement 128
Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel 1 – sectie A – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten reduceren de 
ammoniakemissies uit anorganische 
meststoffen aan de hand van de volgende 
benaderingen:

3. De lidstaten reduceren, voor zover 
nodig, uitgaande van de in bijlage II 
vermelde nationale verbintenissen, de 
ammoniakemissies uit anorganische 
meststoffen aan de hand van de volgende 
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benaderingen:

Or. en

Motivering

Belangrijk is dat de lidstaten zelf de meest kostenefficiënte maatregelen kunnen vinden. Het 
amendement biedt hun meer flexibiliteit.

Amendement 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel 1 – sectie B – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verbieden, controleren en 
treden op tegen het in de open lucht 
verbranden van oogstresten en -afval en 
bosbouwresten. Uitzonderingen op dit 
verbod zijn beperkt tot preventieve 
programma's ter voorkoming van 
ongecontroleerde branden, ter bestrijding 
van plagen of ter bescherming van de 
biodiversiteit.

1. Waar dit passend is, verbieden, 
controleren en treden de lidstaten op tegen 
het in de open lucht verbranden van 
oogstresten en -afval en bosbouwresten. 
Uitzonderingen op dit verbod zijn beperkt 
tot preventieve programma’s ter
voorkoming van ongecontroleerde 
branden, ter bestrijding van plagen, ter 
bescherming van de biodiversiteit of ter 
verbetering van de bodemeigenschappen, 
uitgaande van de nationale 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

In noordelijke lidstaten waar de bodemeigenschappen soms slecht zijn en 
ontbindingsprocessen langzaam verlopen, kan het zeer belangrijk zijn om na de oogst de 
bosgrond te verbranden om te garanderen dat de bossen regenereren.

Amendement 130
Henna Virkkunen

Voorstel voor een richtlijn
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Bijlage V – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
netwerk van meetlocaties representatief is 
voor hun zoetwater-, natuurlijke en semi-
natuurlijke ecosystemen, evenals de 
bosecosystemen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
netwerk van meetlocaties representatief is 
voor hun zoetwater-, natuurlijke en semi-
natuurlijke ecosystemen.

Or. en

Motivering

Bosecosystemen maken al deel uit van de natuurlijke en semi-natuurlijke ecosystemen.


