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Amendamentul 125
Henna Virkkunen

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Angajamentele de reducere a emisiilor 
prezentate în tabelele (a) și (b) trebuie 
actualizate în conformitate cu calculele 
actualizate realizate de IIASA.

Or. en

Justificare

Angajamentele de reducere a emisiilor prezentate în tabelele (a) și (b) trebuie actualizate în 
conformitate cu raportul IIASA: Adjusted historic emission data, projections, and optimized 
emission reduction targets for 2030 – A comparison with COM data 2013 (Date actualizate 
privind emisiile istorice, proiecții și obiective optimizate de reducere a emisiilor pentru 2030 
– o comparație cu datele Comisiei pentru 2013). Part B: results for member states. TSAP 
Report #16B, January 2015 (partea B: rezultatele pentru statele membre, Raportul STPA 
#16B, ianuarie 2015).

Amendamentul 126
Henna Virkkunen

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul programelor naționale de 
control al poluării atmosferice

Orientări pentru conținutul programelor 
naționale de control al poluării atmosferice

Or. en

Justificare

Programele naționale de control al poluării atmosferice pot fi elaborate pe baza situației la 
nivel național și a potențialului de reducere al fiecărui stat membru. Ideea acestei directive 
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este de a limita emisiile în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor și, din 
acest motiv, conținutul obligatoriu detaliat al programului nu se justifică.

Amendamentul 127
Henna Virkkunen

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc un cod național 
consultativ de bune practici agricole pentru 
reducerea emisiilor de amoniac, pe baza 
Codului-cadru de bune practici agricole 
pentru reducerea emisiilor de amoniac3

adoptat în 2001 de CEE-ONU3, care să 
cuprindă cel puțin următoarele elemente: 

Statele membre stabilesc un cod național 
consultativ de bune practici agricole pentru 
reducerea emisiilor de amoniac, pe baza 
Codului-cadru de bune practici agricole 
pentru reducerea emisiilor de amoniac 
adoptat în 2001 de CEE-ONU3: Codul 
consultativ național poate include 
următoarele elemente: 

__________________ __________________
3 Decizia ECE/EB.AIR/75, punctul 28a. 3 Decizia ECE/EB.AIR/75, punctul 28a. 

Or. en

Justificare

Este important ca statele membre să poată identifica ele însele măsurile cele mai eficiente din 
punct de vedere al costurilor. Amendamentul va oferi mai multă flexibilitate.

Amendamentul 128
Henna Virkkunen

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre reduc emisiile de 
amoniac provenite din îngrășămintele 
anorganice, prin următoarele metode:

3. Statele membre reduc, în măsura în 
care acest lucru este necesar, în 
conformitate cu angajamentele naționale 
din anexa II, emisiile de amoniac 
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provenite din îngrășămintele anorganice, 
prin următoarele metode:

Or. en

Justificare

Este important ca statele membre să poată identifica ele însele măsurile cele mai eficiente din 
punct de vedere al costurilor. Amendamentul va oferi mai multă flexibilitate.

Amendamentul 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre interzic arderea în câmp 
deschis a reziduurilor și a deșeurilor de 
recolte agricole și a reziduurilor forestiere, 
monitorizează și asigură punerea în 
aplicare a acestei măsuri. Orice derogare de 
la această interdicție se limitează la 
programele preventive de evitare a 
incendiilor de vegetație necontrolate, de 
control al organismelor dăunătoare sau de 
protejare a biodiversității.

1. Statele membre interzic arderea în câmp 
deschis a reziduurilor și a deșeurilor de 
recolte agricole și a reziduurilor forestiere,
dacă este cazul, și monitorizează și asigură 
punerea în aplicare a acestei măsuri. Orice 
derogare de la această interdicție se 
limitează la programele preventive de 
evitare a incendiilor de vegetație 
necontrolate, de control al organismelor 
dăunătoare, de protejare a biodiversității 
sau de îmbunătățire a proprietăților 
solului în funcție de situația la nivel 
național.

Or. en

Justificare

În statele membre din nord, care au uneori soluri de proastă calitate, cu procese de 
descompunere lente, poate fi foarte import să se ardă solul pădurilor după recoltare pentru a 
asigura regenerarea pădurilor.

Amendamentul 130
Henna Virkkunen
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Propunere de directivă
Anexa V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că rețeaua lor 
de puncte de monitorizare este 
reprezentativă pentru tipurile de ecosisteme 
de apă dulce, naturale și seminaturale,
precum și pentru cele forestiere.

1. Statele membre se asigură că rețeaua lor 
de puncte de monitorizare este 
reprezentativă pentru tipurile de ecosisteme 
de apă dulce, naturale și seminaturale.

Or. en

Justificare

Ecosistemele forestiere sunt incluse deja în tipurile de sisteme naturale și seminaturale.


