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Ändringsförslag 125
Henna Virkkunen

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a De åtaganden om utsläppsminskning 
som anges i tabell a) och b) måste 
uppdateras i enlighet med de uppdaterade 
beräkningar som gjorts av IIASA.

Or. en

Motivering

De åtaganden om utsläppsminskning som anges i tabell a) och b) måste uppdateras i enlighet 
med IIASA:s rapport: 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, januari 2015.

Ändringsförslag 126
Henna Virkkunen

Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella åtaganden om 
utsläppsminskning

Riktlinjer för nationella åtaganden om 
utsläppsminskning

Or. en

Motivering

Nationella åtaganden om utsläppsminskning ska kunna utformas med utgångspunkt från de 
nationella förhållandena och varje medlemsstats minskningspotential. Tanken med direktivet 
är att begränsa utsläppen på det mest kostnadseffektiva sättet och av detta skäl behöver inte 
det obligatoriska innehållet av programmet specificeras.
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Ändringsförslag 127
Henna Virkkunen

Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa nationella 
riktlinjer för god lantbrukspraxis för 
minskning av ammoniakutsläpp, baserat på
Uneces Framework Code for Good 
Agricultural Practice for Reducing 
Ammonia Emissions från 20013, 
omfattande minst följande faktorer: 

Medlemsstaterna ska fastställa nationella 
riktlinjer för god lantbrukspraxis för 
minskning av ammoniakutsläpp, baserat på 
Uneces Framework Code for Good 
Agricultural Practice for Reducing 
Ammonia Emissions från 20013, 
omfattande minst följande faktorer: De 
nationella riktlinjerna får innehålla 
följande:

__________________ __________________
(3) Beslut ECE/EB.AIR/75, punkt 28a. (3) Beslut ECE/EB.AIR/75, punkt 28a. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna har möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva 
åtgärderna själva. Ändringen skulle medge mer flexibilitet.

Ändringsförslag 128
Henna Virkkunen

Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska minska 
ammoniakutsläppen från oorganiska 
gödselmedel med hjälp av följande 
metoder:

3. Medlemsstaterna ska, i den utsträckning 
det är nödvändigt och enligt de nationella 
åtagandena i bilaga II, minska 
ammoniakutsläppen från oorganiska 
gödselmedel med hjälp av följande 
metoder.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna har möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva 
åtgärderna själva. Ändringen skulle medge mer flexibilitet.

Ändringsförslag 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda 
förbränning av skörderester, skördeavfall 
och skogsavfall på öppen mark, och ska 
övervaka och se till att förbudet tillämpas. 
Eventuella undantag från förbudet ska 
begränsas till förebyggande program för att 
undvika okontrollerade terrängbränder, 
bekämpa skadegörare eller skydda 
biologisk mångfald.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda 
förbränning av skörderester, skördeavfall 
och skogsavfall på öppen mark om 
lämpligt, och ska övervaka och se till att 
förbudet tillämpas. Eventuella undantag 
från förbudet ska begränsas till 
förebyggande program för att undvika 
okontrollerade terrängbränder, bekämpa 
skadegörare eller skydda biologisk 
mångfald eller förbättra jordegenskaperna 
utifrån nationella förhållanden.

Or. en

Motivering

I de norra medlemsstaterna är jordegenskaperna ibland dåliga och nedbrytningen är 
långsam och det kan vara mycket viktigt att markytan i skogar bränns efter skörden för att 
garantera återväxten av skogar.

Ändringsförslag 130
Henna Virkkunen

Förslag till direktiv
Bilaga V – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att deras nät 
av övervakningsstationer är representativt 
för sötvattenekosystem, naturliga och 
halvnaturliga ekosystem samt 
skogsekosystem.

1. Medlemsstaterna ska se till att deras nät 
av övervakningsstationer är representativt 
för sötvattenekosystem, naturliga och 
halvnaturliga ekosystem.

Or. en

Motivering

Skogsekosystem ingår i naturliga och halvnaturliga ekosystem.


