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21.10.2015 A8-0249/119 

Pozměňovací návrh  119 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 

2003/35/ES 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES
21

. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně 

emisí methanu (CH4) společně a využít 

k tomu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES
22

. 
Členské státy by mohly za účelem kontroly 

plnění vlastních národních emisních stropů, 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí upravovat své národní emisní 

inventury s ohledem na pokročilejší 

vědecké poznatky a metodiky v oblasti 

emisí. Komise by mohla proti využití 

kterékoliv z těchto možností flexibility 

členským státem vznést námitku v případě, 

kdy by nebyly splněny podmínky 

stanovené v této směrnici. 

 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES
21

. 

Členské státy by mohly za účelem kontroly 

plnění vlastních národních emisních stropů, 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí upravovat své národní emisní 

inventury s ohledem na pokročilejší 

vědecké poznatky a metodiky v oblasti 

emisí. Komise by mohla proti využití 

kterékoliv z těchto možností flexibility 

členským státem vznést námitku v případě, 

kdy by nebyly splněny podmínky 

stanovené v této směrnici. 

__________________ __________________ 
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21
 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

22
 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

21
 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

 

 
 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Pozměňovací návrh  120 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 

2003/35/ES 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a 

methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020 a 2030 stanovených 

v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 a 

2030 stanovených v příloze II. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Pozměňovací návrh  121 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 

2003/35/ES 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí 

se určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 a 

úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených pro 

rok 2030. 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

NH3 a PM2,5. Úrovně těchto emisí se určí 

na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 

Pozměňovací návrh  122 

Mireille D'Ornano 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 

2003/35/ES 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) emise vypouštěné na Kanárských 

ostrovech, ve francouzských zámořských 

departementech, na Madeiře a na 

Azorských ostrovech; 

b) emise vypouštěné na Kanárských 

ostrovech, ve francouzských zámořských 

regionech a departementech, na Madeiře 

a na Azorských ostrovech; 

Or. fr 

 

 


