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Alteração 125
Henna Virkkunen

Proposta de diretiva
Anexo II – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os compromissos de redução de 
emissões indicados nos quadros a) e b) 
têm de ser atualizados de acordo com os 
cálculos atualizados do IIASA.

Or. en

Justificação

Os compromissos de redução de emissões indicados nos quadros a) e b) têm de ser 
atualizados de acordo com o relatório do 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, janeiro de 2015.

Alteração 126
Henna Virkkunen

Proposta de diretiva
Anexo III – Parte 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo dos Programas Nacionais de 
Controlo da Poluição Atmosférica

Orientações relativas ao Conteúdo dos 
Programas Nacionais de Controlo da 
Poluição Atmosférica

Or. en

Justificação

Será autorizada a elaboração dos Programas Nacionais de Controlo da Poluição 
Atmosférica com base nas circunstâncias nacionais e nos potenciais de redução de cada 
Estado-Membro. A presente diretiva pretende limitar as emissões da forma mais eficaz em 
termos de custos e, por isso, não se justifica o conteúdo obrigatório pormenorizado do 
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programa.

Alteração 127
Henna Virkkunen

Proposta de diretiva
Anexo III – parte 1 – secção A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem criar um 
código consultivo nacional de boas práticas 
agrícolas para a redução das emissões de 
amoníaco, com base no quadro do código 
de boas práticas agrícolas para a redução 
das emissões de amoníaco (Framework 
Code for Good Agricultural Practice for 
Reducing Ammonia Emissions)3, 
abrangendo pelo menos os seguintes 
elementos: 

Os Estados-Membros devem criar um 
código consultivo nacional de boas práticas 
agrícolas para a redução das emissões de 
amoníaco, com base no quadro do código 
de boas práticas agrícolas para a redução 
das emissões de amoníaco (Framework 
Code for Good Agricultural Practice for 
Reducing Ammonia Emissions)3. O código 
consultivo nacional pode incluir os 
seguintes elementos: 

__________________ __________________
(3) Decisão ECE/EB.AIR/75, n.º 28-A  (3) Decisão ECE/EB.AIR/75, n.º 28-A  

Or. en

Justificação

É importante que os próprios Estados-Membros possam determinar as medidas mais eficazes 
em termos de custos. Esta alteração dar-lhes-ia uma maior flexibilidade.

Alteração 128
Henna Virkkunen

Proposta de diretiva
Anexo III – parte 1 – secção A – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem reduzir as 
emissões de amoníaco dos fertilizantes 
inorgânicos através da utilização das 

3. Os Estados-Membros devem – se tal for 
necessário, no seguimento dos 
compromissos nacionais estipulados no 
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seguintes abordagens: anexo II – reduzir as emissões de 
amoníaco dos fertilizantes inorgânicos 
através da utilização das seguintes 
abordagens:

Or. en

Justificação

É importante que os próprios Estados-Membros possam determinar as medidas mais eficazes 
em termos de custos. Esta alteração dar-lhes-ia uma maior flexibilidade.

Alteração 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Anexo III – parte 1 – secção B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem proibir as 
queimadas em campo aberto de resíduos 
florestais e de colheita agrícola e devem 
monitorizar e fazer cumprir essa proibição.  
Quaisquer exceções a esta proibição devem 
ser limitadas a programas de prevenção 
para evitar incêndios florestais 
incontroláveis, controlar pragas ou
proteger a biodiversidade.

1. Os Estados-Membros devem proibir as 
queimadas em campo aberto de resíduos 
florestais e de colheita agrícola, se for 
adequado, e devem monitorizar e fazer 
cumprir essa proibição.  Quaisquer 
exceções a esta proibição devem ser 
limitadas a programas de prevenção para 
evitar incêndios florestais incontroláveis, 
controlar pragas, proteger a biodiversidade 
ou melhorar as propriedades do solo com 
base nas circunstâncias nacionais.

Or. en

Justificação

Nos Estados-Membros setentrionais – por vezes, com propriedades do solo fracas e 
processos de decomposição reduzidos – pode ser muito importante queimar a superfície dos 
solos florestais após a colheita para assegurar a regeneração das florestas.

Alteração 130
Henna Virkkunen
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Proposta de diretiva
Anexo V – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sua rede de sítios de monitorização é 
representativa dos seus tipos de 
ecossistemas de água doce, naturais e 
seminaturais, bem como florestais.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sua rede de sítios de monitorização é 
representativa dos seus tipos de 
ecossistemas de água doce, naturais e 
seminaturais.

Or. en

Justificação

Os ecossistemas florestais já estão incluídos nos tipos de ecossistemas naturais e 
seminaturais.


