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Pozmeňujúci návrh 125
Henna Virkkunen

Návrh smernice
Príloha II – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Záväzky týkajúce sa znižovania emisií 
uvedené v tabuľke a) a b) sa musia 
aktualizovať podľa aktualizovaných 
výpočtov IIASA

Or. en

Odôvodnenie

Záväzky týkajúce sa znižovania emisií uvedené v tabuľke a) a b) sa musia aktualizovať podľa 
správy IIASA: Aktualizované historické emisné údaje, projekcie a optimalizované ciele 
znižovania emisií do roku 2030 – porovnanie s údajmi COM 2013. Časť B: výsledky pre 
členské štáty. Správa TSZO #16B, január 2015.

Pozmeňujúci návrh 126
Henna Virkkunen

Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Obsah národných programov kontroly 
znečistenia ovzdušia

Usmernenia pre obsah národných 
programov kontroly znečistenia ovzdušia

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa umožniť vypracovanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia na 
základe vnútroštátnych podmienok a potenciálu na znižovanie emisií každého členského štátu.
Zámerom tejto smernice je obmedziť emisie nákladovo najefektívnejším spôsobom, a z tohto 
dôvodu nie je podrobný povinný obsah programu odôvodnený.
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Pozmeňujúci návrh 127
Henna Virkkunen

Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe rámcového kódexu EHK OSN 
z roku 2001 týkajúceho sa vhodných 
postupov v poľnohospodárstve na účely 
zníženia emisií amoniaku3 vytvoria členské 
štáty národný kódex vhodných postupov v 
poľnohospodárstve obsahujúci odporúčania 
zamerané na zníženie emisií amoniaku. 
Tento kódex sa bude vzťahovať aspoň na 
tieto otázky: 

Na základe rámcového kódexu EHK OSN 
z roku 2001 týkajúceho sa vhodných 
postupov v poľnohospodárstve na účely 
zníženia emisií amoniaku3 vytvoria členské 
štáty národný kódex vhodných postupov v 
poľnohospodárstve obsahujúci odporúčania 
zamerané na zníženie emisií amoniaku. 
Národný kódex obsahujúci odporúčania 
môže zahŕňať tieto otázky: 

__________________ __________________
(3) Rozhodnutie ECE/EB.AIR/75, bod 28a  (3) Rozhodnutie ECE/EB.AIR/75, bod 28a 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty mohli samy nájsť nákladovo najefektívnejšie opatrenia.
Pozmeňujúci návrh by umožnil väčšiu flexibilitu.

Pozmeňujúci návrh 128
Henna Virkkunen

Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty znížia emisie amoniaku z 
anorganických hnojív pomocou týchto 
postupov: 

3. Členské štáty v potrebnom rozsahu 
a v súlade s národnými záväzkami 
v prílohe II znížia emisie amoniaku z 
anorganických hnojív pomocou týchto 
postupov:
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Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty mohli samy nájsť nákladovo najefektívnejšie opatrenia.
Pozmeňujúci návrh by umožnil väčšiu flexibilitu.

Pozmeňujúci návrh 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel B – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty musia zakázať spaľovanie 
poľnohospodárskych zvyškov a odpadu zo 
žatvy, ako aj lesných zvyškov na 
otvorenom priestranstve a musia 
monitorovať a presadzovať vykonávanie
tohto zákazu. Akékoľvek výnimky z tohto 
zákazu sa musia obmedzovať na 
preventívne programy zamerané na 
predchádzanie nekontrolovaným požiarom, 
kontrolu škodcov alebo ochranu 
biodiverzity.

1. Členské štáty zakážu spaľovanie 
poľnohospodárskych zvyškov a odpadu zo 
žatvy, ako aj lesných zvyškov na 
otvorenom priestranstve, ak je to náležité,
a monitorujú a presadzujú vykonávanie 
tohto zákazu. Akékoľvek výnimky z tohto 
zákazu sa obmedzujú na preventívne 
programy zamerané na predchádzanie 
nekontrolovaným požiarom, kontrolu 
škodcov, ochranu biodiverzity alebo 
zlepšenie vlastností pôdy na základe 
vnútroštátnych okolností.

Or. en

Odôvodnenie

V severných členských štátoch s niekedy zlými pôdnymi vlastnosťami a slabými procesmi 
rozkladu môže byť veľmi dôležité spaľovať povrch lesnej pôdy po ťažbe s cieľom zabezpečiť 
regeneráciu lesov.

Pozmeňujúci návrh 130
Henna Virkkunen

Návrh smernice
Príloha V – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich sieť 
monitorovacích miest bola reprezentatívna, 
pokiaľ ide o ich sladkovodné, prírodné,
poloprírodné a lesné druhy ekosystémov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich sieť 
monitorovacích miest bola reprezentatívna, 
pokiaľ ide o ich sladkovodné, prírodné a
poloprírodné druhy ekosystémov.

Or. en

Odôvodnenie

Lesné ekosystémy sú už zahrnuté v prírodných a poloprírodných druhoch ekosystémov.


