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Poprawka 125
Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1a (nowy)

1a
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zobowiązania do redukcji emisji 
podane w tabeli a) i b) muszą być 
aktualizowane zgodnie z aktualnymi 
obliczeniami dokonanymi przez IIASA

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązania do redukcji emisji podane w tabeli a) i b) muszą być aktualizowane zgodnie ze 
sprawozdaniem IIASA: „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”, styczeń 2015.

Poprawka 126
Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść krajowych programów kontroli 
zanieczyszczenia powietrza

Wytyczne dla treści krajowych programów 
kontroli zanieczyszczenia powietrza

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopuścić, aby krajowe programy zanieczyszczenia powietrza były sporządzane w 
oparciu o warunki krajowe i potencjał redukcji każdego państwa członkowskiego. Myślą 
przewodnią tej dyrektywy jest ograniczenie emisji w najbardziej efektywny kosztowo sposób i 
z tego powodu brak jest uzasadnienia dla narzucania treści programu.
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Poprawka 127
Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część 1 – sekcja A – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy kodeks doradczy dobrej praktyki 
rolniczej dotyczący redukcji emisji 
amoniaku w oparciu o kodeks ramowy 
EKG ONZ dotyczący dobrej praktyki 
rolniczej na rzecz redukcji emisji amoniaku 
z 2001 r.3, ujmując co najmniej
następujące elementy:

Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy kodeks doradczy dobrej praktyki 
rolniczej dotyczący redukcji emisji 
amoniaku w oparciu o kodeks ramowy 
EKG ONZ dotyczący dobrej praktyki 
rolniczej na rzecz redukcji emisji amoniaku 
z 2001 r.3. Krajowy kodeks doradczy może 
zawierać następujące elementy:

__________________ __________________
(3) Decyzja ECE/EB.AIR/75, pkt 28a (3) Decyzja ECE/EB.AIR/75, pkt 28a

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwa członkowskie same zdecydowały o najbardziej efektywnych kosztowo 
środkach. Poprawka ta da im więcej elastyczności.

Poprawka 128
Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część 1 – sekcja A – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zmniejszają 
emisje amoniaku z nawozów 
nieorganicznych, stosując następujące 
podejścia:

3. Państwa członkowskie zmniejszają w 
niezbędnym zakresie i stosując się do 
podjętych zobowiązań krajowych z 
załącznika II emisje amoniaku z nawozów 
nieorganicznych, stosując następujące 
podejścia:
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwa członkowskie same zdecydowały o najbardziej efektywnych kosztowo 
środkach. Poprawka ta da im więcej elastyczności.

Poprawka 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część 1 – sekcja B – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zakazują spalania 
na terenie otwartym pozostałości zbiorów, 
odpadów rolniczych i pozostałości leśnych, 
a także monitorują wdrażanie tego zakazu i 
egzekwują przepisy w tym zakresie.  
Wszelkie wyjątki od tego zakazu 
ograniczają się do programów 
zapobiegawczych, które maja na celu 
uniknięcie niekontrolowanych pożarów, 
zwalczanie szkodników lub ochronę 
różnorodności biologicznej.

1. Państwa członkowskie zakazują spalania 
na terenie otwartym pozostałości zbiorów, 
odpadów rolniczych i pozostałości leśnych,
tam gdzie stosowne, a także monitorują 
wdrażanie tego zakazu i egzekwują 
przepisy w tym zakresie. Wszelkie wyjątki 
od tego zakazu ograniczają się do 
programów zapobiegawczych, które mają
na celu uniknięcie niekontrolowanych 
pożarów, zwalczanie szkodników, ochronę 
różnorodności biologicznej lub poprawę 
właściwości gleby w oparciu o warunki 
krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

W północnych państwach członkowskich o często ubogiej jakości gleby i słabych procesach 
gnilnych istotne może być wypalanie wierzchniej warstwy gleby leśnej po zebraniu plonów w 
celu zagwarantowania regeneracji lasów.

Poprawka 130
Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Załącznik V – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
reprezentatywność swojej sieci punktów 
pomiarowych dla swoich ekosystemów 
słodkowodnych, naturalnych,
półnaturalnych i leśnych.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
reprezentatywność swojej sieci punktów
pomiarowych dla swoich ekosystemów 
słodkowodnych, naturalnych i
półnaturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ekosystemy leśne są już ujęte wśród ekosystemów naturalnych i półnaturalnych.


