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21.10.2015 A8-0249/149 

Alteração  149 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo III – Parte 1 – Secção A – ponto 3 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem reduzir as 

emissões de amoníaco dos fertilizantes 

inorgânicos através da utilização das 

seguintes abordagens: 

3. Os Estados-Membros podem reduzir as 

emissões de amoníaco dos fertilizantes 

inorgânicos através da utilização das 

seguintes abordagens: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/150 

Alteração  150 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo III – Parte 1 – Secção A – ponto 4 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem, até 1 de 

janeiro de 2022, reduzir as emissões de 

amoníaco do estrume animal através da 

utilização das seguintes abordagens: 

4. Os Estados-Membros podem, até 1 de 

janeiro de 2022, reduzir as emissões de 

amoníaco do estrume animal através da 

utilização das seguintes abordagens: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Alteração  151 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo III – Parte I – Secção C – ponto 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Ao adotarem as medidas descritas nas 

secções A e B supra, os Estados-Membros 

devem assegurar que se tenham 

plenamente em conta os impactos nas 

pequenas e micro explorações agrícolas. 

Os Estados-Membros podem, por exemplo, 

isentá-las das referidas medidas sempre 

que tal seja possível e adequado tendo em 

conta os compromissos de redução 

aplicáveis. 

1. Ao adotarem as medidas descritas nos 

pontos A e B supra, os Estados-Membros 

devem assegurar que se tenham 

plenamente em conta os impactos nas 

pequenas e micro explorações agrícolas. 

Os Estados-Membros devem isentá-las das 

referidas medidas sempre que tal seja 

possível e adequado tendo em conta os 

compromissos de redução aplicáveis.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/152 

Alteração  152 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – n.º 3 (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  3. A Comissão deve também realizar uma 

avaliação de impacto sobre o mercúrio 

(Hg) antes da definição de um 

compromisso nacional de redução de 

emissões e, se necessário, apresentar uma 

nova proposta legislativa. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Alteração  153 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Emissões nas ilhas Canárias, nos 

departamentos ultramarinos franceses, na 

Madeira e nos Açores; 

(b) Emissões nas ilhas Canárias, nos 

departamentos ultramarinos franceses, na 

Madeira, nos Açores e nas zonas de 

montanha desfavorecidas; 

Or. en 

 

 


