Priloga IX
UKREPI ZA NADZOR NAD EMISIJAMI AMONIJAKA IZ KMETIJSKIH VIROV
1. Pogodbenice, za katere veljajo obveznosti iz pododstavka (a) osmega odstavka 3. člena, sprejmejo ukrepe, določene v tej
prilogi.
2. Vsaka pogodbenica mora upoštevati potrebo po zmanjšanju izgub v celotnem dušikovem ciklu.
A. Svetovalni kodeks o dobri kmetijski praksi
3. Pogodbenica v enem letu po tem, ko začne ta protokol veljati zanjo, sprejme, objavi in razpošlje svetovalni kodeks o dobri
kmetijski praksi za nadzor nad emisijami amonijaka. Kodeks mora upoštevati posebne razmere na ozemlju pogodbenice in mora
vsebovati določbe:
– o upravljanju dušika ob upoštevanju celotnega dušikovega cikla;
– strategijah krmljenja živine;
– postopkih gnojenja z živinskimi gnojili z nizkimi emisijami;
– sistemih skladiščenja živinskih gnojil z nizkimi emisijami;
– načini uhlevitve za živali z nizkimi emisijami in
– možnostih za omejitev emisij amonijaka pri uporabi mineralnih gnojil.
Pogodbenice naj kodeks ustrezno naslovijo, da bi se izognili zamenjavi z drugimi kodeksi z navodili.
B. Gnojila na podlagi sečnine in amonijevega karbonata
4. Pogodbenica v enem letu po tem, ko začne ta protokol veljati zanjo, sprejme ukrepe, ki bodo izvedljivi za omejitev emisij
amonijaka pri uporabi trdnih gnojil na podlagi sečnine.
5. Pogodbenica v enem letu po tem, ko začne ta protokol veljati zanjo, prepove uporabo gnojil na podlagi amonijevega
karbonata.
C. Trosenje živinskih gnojil
6. Vsaka pogodbenica zagotovi, da se uporabljajo postopki gnojenja z gnojevko z nizkimi emisijami (kot so navedeni v
dokumentu z navodili V, ki jih je sprejel izvršni organ na svojem sedemnajstem zasedanju (sklep 1999/1), z vsemi njegovimi
spremembami), za katere je bilo dokazano, da za najmanj 30 odstotkov zmanjšujejo emisijo glede na referenčno vrednost, navedeno
v omenjenem dokumentu z navodili, če pogodbenica, meni, da so ti postopki zanjo primerni ob upoštevanju lokalnih razmer tal in
geomorfoloških razmer, vrste gnojevke in vrste kmetije. Rok za začetek izvajanja teh ukrepov je 31. december 2009 za pogodbenice
z gospodarstvom v prehodu in 31. december 2007 za druge pogodbenice. 1/
7. Pogodbenica v enem letu po tem, ko začne veljati ta protokol zanjo, zagotovi, da bo gnoj z nastiljem, raztresen na zemljišče,
podorano v 24 urah po njegovem trosenju, če meni, da je ta ukrep ob upoštevanju lokalnih razmer tal in geomorfoloških razmer ter
vrste kmetije primeren.
D. Skladiščenje živinskega gnojila
8. Pogodbenica začne v enem letu po tem, ko začne veljati ta protokol zanjo, uporabljati za nova skladišča gnojevke na velikih
prašičjih in perutninskih farmah z več kot 2000 pitanci ali 750 svinjami ali 40 000 kljuni perutnine nove sisteme skladiščenja z
nizkimi emisijami ali postopke, za katere je bilo dokazano, da zmanjšujejo emisije za 40 odstotkov ali več glede na referenčno
vrednost (kot je navedena v dokumentu z navodili iz šestega odstavka) ali druge sisteme oziroma postopke z dokazljivo enakovredno
učinkovitostjo. 2/
9. Za obstoječa skladišča gnojevke na velikih prašičjih in perutninskih farmah z več kot 2000 pitanci ali 750 svinjami ali 40 000
kljuni perutnine, bo pogodbenica dosegla 40-odstotno zmanjšanje emisij, če meni, da so potrebni postopki tehnično in ekonomsko
izvedljivi. 2/ Rok za začetek izvajanja teh ukrepov je 31. december 2009 za pogodbenice z gospodarstvom v prehodu in 31.
december 2007 za vse druge pogodbenice. 1/
E. Načini uhlevitve
10. Pogodbenica začne v enem letu po tem, ko začne veljati ta protokol zanjo, uporabljati za nova bivališča za živali na velikih
prašičjih in perutninskih farmah z več kot 2000 pitanci ali 750 svinjami ali 40 000 kljuni perutnine načine uhlevitve, za katere je bilo
dokazano, da zmanjšujejo emisije za 20 odstotkov ali več glede na referenčno vrednost (kot je navedeno v dokumentu z navodili iz
šestega odstavka) ali druge sisteme oziroma postopke z dokazljivo enakovredno učinkovitostjo. 2/ Uporabnost je lahko omejena zaradi
dobrega počutja živali, na primer pri sistemih uhlevitve z nastiljem za prašiče, pri izpustih za perutnino in sistemih proste reje perutnine.
Opombe
1/ V tej prilogi "država z gospodarstvom v prehodu" pomeni pogodbenico, ki je v svoji listini o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu izjavila, da želi biti obravnavana kot država z gospodarstvom v prehodu za namene šestega in/ali devetega odstavka te
priloge.
2/ Kadar pogodbenica presodi, da bi se za upoštevanje osmega in desetega odstavka lahko uporabili drugi sistemi ali postopki za
skladiščenje živinskega gnojila in uhlevitve živali z dokazljivo enakovredno učinkovitostjo ali kadar presodi, da znižanje emisij iz
skladišč za živinsko gnojilo, zahtevano v devetem odstavku, ni tehnično ali ekonomsko izvedljivo, mora v ta namen predložiti
dokumentacijo v skladu s pododstavkom (a) prvega odstavka 7. člena.

