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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Kontext návrhu Komisie 

Tento návrh smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie má 

za cieľ preskúmať a aktualizovať požiadavky stanovené v smernici 2001/81/ES s cieľom 

riešiť veľmi významné zvyšné zdravotné riziká a vplyvy na životné prostredie spôsobené 

znečistením ovzdušia v Únii a s cieľom zladiť právo Únie s novými medzinárodnými 

záväzkami vyplývajúcimi z revízie Göteborského protokolu v roku 2012. Ruší a nahrádza sa 

ním staršia smernica.  

Požadované zníženia vplyvov sú stanovené v programe Čisté ovzdušie pre Európu1. Komisia 

uvádza, že nové záväzky znižovania emisií na rok 2030 stanovené v navrhovanej smernici sú 

koncipované tak, aby sa nimi do roku 2030 podarilo dosiahnuť zníženie vplyvov na kvalitu 

ovzdušia v zmysle oznámenia.  

V tomto návrhu sa stanovujú nové záväzky týkajúce sa znižovania národných emisií 

uplatniteľné od roku 2020 a 2030 pre SO2, NOx, NMVOC, NH3, jemné tuhé častice (PM 2,5) 

a metán (CH4), ako aj prechodné úrovne emisií na rok 2025. Okrem toho musia členské štáty 

obmedziť v roku 2025 svoje ročné emisie daných znečisťujúcich látok na úrovne stanovené 

na základe lineárneho znižovania emisií, ak by si tento postup nevyžadoval neprimerane 

nákladné opatrenia.  

Od členských štátov sa požaduje, aby prijali svoje národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia (NAPCP) a opísali, ako splnia svoje záväzky. V náležitých prípadoch musia tiež 

monitorovať nepriaznivé vplyvy znečistenia ovzdušia na vodné a suchozemské ekosystémy. 

Stanovisko spravodajcu 

Spravodajca vyjadruje znepokojenie najmä v súvislosti s dvomi záležitosťami: 

1) Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných 

emisných stropoch je problematické pre odvetvie poľnohospodárstva. Metán je skleníkový 

plyn (GHG), ktorým sa už zaoberá v rozhodnutí o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 

406/2009/ES) v rámci klimaticko-energetického balíka EÚ. Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa 

zníženia emisií metánu do národných emisných stropov by viedlo k nadmernej regulácii 

a obmedzilo by pružnosť, ktorá sa členským štátom ponúka v rozhodnutí o spoločnom úsilí. 

Navyše je potrebné zohľadniť kompromisy vzhľadom na dobré životné podmienky zvierat. 

Z týchto dôvodov spravodajca predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypúšťa metán zo 

smernice o národných emisných stropoch.  

2) Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa nadmerného zníženia emisií amoniaku do smernice o 

národných emisných stropoch tiež predstavuje problém pre odvetvie poľnohospodárstva. 

Treba pripomenúť, že od roku 1990 sa emisie amoniaku v EÚ znížili o takmer 30 %2. Pri 

stanovovaní stropov pre emisie amoniaku by preto bolo potrebné uznať predchádzajúce 

                                                 
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade Program Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013)0918. 
2 Pozri leták Eurostatu týkajúci sa štatistiky v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu z 

roku 2013, s. 115 – 121. 
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opatrenia členských štátov zamerané na zníženie emisií amoniaku, aby sa zohľadnili už 

dosiahnuté zníženia emisií a investície na ne vynaložené a nedošlo k odradeniu členských 

štátov, ktoré ako prvé podnikli kroky v tomto smere, od prijatia ďalších opatrení. Záväzky 

stanovené v tejto smernici na rok 2030 týkajúce sa zníženia emisií amoniaku sú však 

nadmerné. 

Spravodajca preto predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypúšťajú záväzky zníženia emisií 

amoniaku z prílohy II. Navrhuje, aby Komisia predložila návrh so zrevidovanými záväzkami 

týkajúcimi sa zníženia emisií amoniaku a zohľadnila dosiahnuteľné ciele pre rôzne členské 

štáty, ako aj rovnaké príležitosti. 

Ďalšie otázky 

 Treba uznať, že poľnohospodárske spoločenstvo prispieva k verejným statkom, ktoré 

presahujú výrobu potravín a nemajú nijakú priamu trhovú hodnotu, ako napríklad 

environmentálne a klimatické záležitosti.  

 Je mimoriadne dôležité vyzdvihnúť existujúce synergie v rámci európskeho legislatívneho 

rámca na ochranu životného prostredia. Treba vziať do úvahy zníženia emisií amoniaku, 

ktoré sa dosiahli prostredníctvom rôznych politických opatrení EÚ, ako napríklad 

prostredníctvom smernice o dusičnanoch a vykonávaním vnútroštátnych politík na 

zníženie ukladania amoniaku v oblastiach Natura 2000 vzhľadom na smernicu o vtáctve a 

smernicu o biotopoch 

 Okrem toho by sa mal z prechodných cieľov stanovených na rok 2025 vyňať amoniak. 

Tieto prechodné ciele zakazujú pružnosť opatrení, ktoré prijímajú členské štáty, a navyše 

sa schopnosť predvídať dosiahnutie cieľov medzi jednotlivými členskými štátmi a 

odvetviami líši. 

 Spravodajca súhlasí, že je potrebné zohľadniť vplyv na malé poľnohospodárstva a 

mikropoľnohospodárstva, ale tiež sa domnieva, že by to nemalo ohroziť rovnaké 

príležitosti. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Preto sa v danom programe uvádza (2) Preto sa v danom programe uvádza 
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požiadavka dosahovať úplný súlad so 

súčasnými právnymi predpismi Únie v 

oblasti kvality ovzdušia, plniť strategické 

ciele a podnikať strategické opatrenia po 

roku 2020, rozvíjať úsilie v oblastiach, v 

ktorých sú populácia a ekosystémy 

vystavené vysokým úrovniam látok 

znečisťujúcich ovzdušie a posilňovať 

synergie medzi právnymi predpismi v 

oblasti kvality ovzdušia a politickými 

cieľmi Únie stanovenými najmä pre oblasť 

zmeny klímy a biodiverzity. 

požiadavka dosahovať úplný súlad so 

súčasnými právnymi predpismi Únie v 

oblasti kvality ovzdušia, plniť strategické 

ciele a podnikať strategické opatrenia po 

roku 2020, rozvíjať úsilie v oblastiach, v 

ktorých sú populácia a ekosystémy 

vystavené vysokým úrovniam látok 

znečisťujúcich ovzdušie a posilňovať 

synergie medzi právnymi predpismi v 

oblasti kvality ovzdušia a politickými 

cieľmi Únie stanovenými najmä pre oblasť 

zmeny klímy a biodiverzity. Nová 

spoločná poľnohospodárska politika 

(SPP) na obdobie rokov 2014 – 2020 

ponúka členským štátom možnosť 

prispievať osobitnými opatreniami ku 

kvalite ovzdušia. Ďalšie hodnotenie 

umožní lepšie pochopenie vplyvov týchto 

opatrení. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18 Návrh rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady o všeobecnom 

environmentálnom akčnom programe Únie 

do roku 2020 „Dobrý život v rámci 

možností našej planéty“, COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

18 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 

2013 o všeobecnom environmentálnom 

akčnom programe Únie do roku 2020 

„Dobrý život v rámci možností našej 

planéty (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 

171). 

Odôvodnenie 

Na zhodnotenie vplyvu poľnohospodárstva na kvalitu ovzdušia je potrebné zohľadniť 

príspevok poľnohospodárstva ku kvalite ovzdušia prostredníctvom opatrení založených na 

novej SPP, najmä opatrení týkajúcich sa ekologizácie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Pokiaľ ide o rok 2020 a ďalšie roky, v 

revidovanom Göteborskom protokole 

schválenom Radou rozhodnutím 

[xxxx/xxxx/EÚ] sa stanovujú nové 

(5) Pokiaľ ide o rok 2020 a ďalšie roky, v 

revidovanom Göteborskom protokole 

schválenom Radou rozhodnutím 

[xxxx/xxxx/EÚ] sa stanovujú nové 
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záväzky znižovania emisií pre všetky 

zmluvné strany v súvislosti s emisiami 

SO2, NOx, NH3, NMVOC a jemných 

tuhých častíc (PM2,5) s východiskovým 

rokom 2005. V danom protokole sa 

podporuje znižovanie emisií čierneho 

uhlíka a vyzýva sa v ňom na 

zhromažďovanie a ukladanie informácií o 

nepriaznivých účinkoch koncentrácií a 

depozícií znečisťujúcich látok na ľudské 

zdravie a životné prostredie a na účasť na 

programoch zameraných na účinky v rámci 

dohovoru LRTAP. 

záväzky znižovania emisií pre všetky 

zmluvné strany v súvislosti s emisiami 

SO2, NOx, NH3, NMVOC a jemných 

tuhých častíc (PM2,5) s východiskovým 

rokom 2005. V danom protokole sa 

podporuje znižovanie emisií čierneho 

uhlíka a vyzýva sa v ňom na 

zhromažďovanie a ukladanie informácií o 

nepriaznivých účinkoch koncentrácií a 

depozícií znečisťujúcich látok na ľudské 

zdravie a životné prostredie a na účasť na 

programoch zameraných na účinky v rámci 

dohovoru LRTAP. Ratifikácia 

revidovaného Göteborského protokolu 

stále nie je ukončená v Európskom 

parlamente, Rade a v mnohých členských 

štátoch. 

__________________ __________________ 

20 Rozhodnutie Rady 2013/xxxx/EÚ o 

schválení zmeny Protokolu z roku 1999 o 

znížení acidifikácie, eutrofizácie a 

prízemného ozónu k Dohovoru o 

diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 

prechádzajúcom hranicami štátov z roku 

1979 (Ú. v. EÚ L.. s. ). 

20 Rozhodnutie Rady 2013/xxxx/EÚ o 

schválení zmeny Protokolu z roku 1999 o 

znížení acidifikácie, eutrofizácie a 

prízemného ozónu k Dohovoru o 

diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 

prechádzajúcom hranicami štátov z roku 

1979 (Ú. v. EÚ L.. s. ). 

Odôvodnenie 

Ratifikácia zmeny Göteborského protokolu stále nie je ukončená v Parlamente, Rade 

a v mnohých členských štátoch. Parlament je rovnocenný spoluzákonodarca vo veciach 

riadneho legislatívneho postupu, a má preto právo zmeniť alebo zamietnuť časti návrhov 

Komisie vrátane prvkov týkajúcich sa možného vykonávania medzinárodných dohôd, 

v súvislosti s ktorými je Parlament požiadaný o vyslovenie súhlasu. Parlament by mal teda 

presne poznať požadovanú väčšinu potrebnú na ratifikáciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Poľnohospodárske spoločenstvo 

prispieva k verejným statkom, ktoré 

presahujú výrobu potravín a nemajú 
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nijakú priamu trhovú hodnotu, ako 

napríklad environmentálne a klimatické 

ciele. Do tej miery treba v rámci SPP 

uznať opatrenia poľnohospodárov, 

ktorými prispeli k zníženiu emisií 

znečisťujúcich látok stanovených v tejto 

smernici, a odmeniť ich za ne. 

Odôvodnenie 

Je potrebné uznať a odmeniť, napríklad v certifikačných schémach, príspevok 

poľnohospodárov k zachovaniu verejných statkov, ako je kvalita ovzdušia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8b) Trvalé a dočasné trávnaté porasty 

v Únii, ktoré sa zachovávajú 

prostredníctvom poľnohospodárskych 

spoločenstiev a ich pasúceho sa dobytka, 

zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní 

následkov zmeny klímy, keďže trávnaté 

porasty sú dôležitým faktorom pri 

sekvestrácii uhlíka.1a 

 __________________ 

 1a porovnaj s Conant, R.T. (2010). Výzvy 

a príležitosti sekvestrácie uhlíka 

v pasienkových systémoch. Technická 

správa o správe pasienkov a zmierňovaní 

zmeny klímy. Integrované riadenie plodín, 

10, 20 a ďalšie. (Technická správa 

pripravená pre oddelenie rastlinnej výroby 

a ochrany rastlín Organizácie OSN pre 

výživu a poľnohospodárstvo (FAO).) 

Odôvodnenie 

Zatrávnené plochy v Európskej únii predstavujú kľúčový faktor v boji proti klimatickým 

zmenám, pretože tvoria významnú kategóriu „úložísk uhlíka“ na území Únie. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8c) Poľnohospodári a poľnohospodárska 

pôda Únie vo veľkej miere prispievajú 

k dosiahnutiu cieľov v oblasti kvality 

životného prostredia a ovzdušia. SPP by 

poľnohospodárov mala primerane 

odmeňovať za ich súčasné aj budúce 

úsilie v tejto oblasti. 

Odôvodnenie 

Príspevok poľnohospodárstva pri dosahovaní cieľov v oblasti kvality životného prostredia a 

ovzdušia by sa mal náležite uznať a oceniť. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské štáty 

v roku 2025 dosiahnuť prechodné úrovne 

emisií, ktoré sú stanovené na základe 

lineárnej trajektórie smerujúcej od úrovní 

emisií stanovených na rok 2020 až po 

úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia 

emisií na rok 2030, ak by tento postup 

neprinášal neprimerane náklady. V 

prípade, že záväzky na rok 2025 nemožno 

takto obmedziť, členské štáty by mali vo 

svojej správe podľa tejto smernice danú 

situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty, ak je to možné, v roku 2025 

dosiahnuť prechodné úrovne emisií, ktoré 

sú stanovené na základe lineárnej 

trajektórie smerujúcej od úrovní emisií 

stanovených na rok 2020 až po úrovne 

vytýčené v záväzkoch zníženia emisií na 

rok 2030, ak by tento postup neprinášal 

neprimerane náklady. V prípade, že 

záväzky na rok 2025 nemožno takto 

obmedziť, členské štáty by mali vo svojej 

správe podľa tejto smernice danú situáciu 

odôvodniť. 
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Odôvodnenie 

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa zohľadňuje pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypúšťa záväzok 

zníženia emisií amoniaku z ustanovení o prechodných úrovniach emisií. Okrem toho sa 

neočakáva, že znižovanie emisií amoniaku bude prebiehať lineárne. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (9a) Od roku 1990 sa emisie NH3 v EÚ 

znížili o takmer 30 %1a. Pri stanovovaní 

stropov pre emisie NH3 by preto bolo 

potrebné uznať predchádzajúce opatrenia 

jednotlivých členských štátov, ako aj 

poľnohospodárskeho odvetvia v Únii vo 

všeobecnosti zamerané na zníženie emisií 

NH3. Treba zohľadniť aj výhody z 

dobrých životných podmienok zvierat, 

napríklad bezplatné stajne a pastviny, 

ktoré síce spôsobujú viac emisií ako 

uzavreté stajne, zaručujú však vyššie 

normy dobrých životných podmienok 

zvierat.  

 ______________ 

 1a pozri Eurostat (2013). Štatistika v oblasti 

poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. vydanie 

2013. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií 

Európskej únie, 119. 

Odôvodnenie 

Východiskové údaje odvetvia poľnohospodárstva sa nezačínajú na nule. V rámci každej 

budúcej politiky týkajúcej sa kvality ovzdušia je potrebné zohľadniť zníženia emisií 

dosiahnuté poľnohospodármi (a na náklady odvetvia), aby nedošlo k odradeniu od prvých 

alebo ďalších opatrení. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (9b) Na to, aby sa zabezpečili rovnaké 

príležitosti v celej Únii, je v kontexte 

národných programov kontroly 

stanovených v tejto smernici potrebné 

vziať do úvahy zníženia atmosférických 

emisií NH3, ktoré sa dosiahli 

prostredníctvom rôznych politických 

opatrení Únie, ako napríklad 

prostredníctvom smernice Rady 

91/676/EHS1a a vykonávaním 

vnútroštátnych politík na zníženie 

ukladania NH3 v oblastiach Natura 2000, 

a to na základe smernice Rady 

92/43/EHS1b. 

 ___________________ 

 1a Smernica Rady z 12. decembra 1991 o 

ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi 

z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 

375, 31.12.1991, s. 1).  

 1b Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 

1992 o ochrane prirodzených biotopov a 

voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. 

ES L 59, 8.3.1996, s. 63). 

Odôvodnenie 

Z hľadiska lepšej regulácie je mimoriadne dôležité vyzdvihnúť existujúce synergie v rámci 

európskeho legislatívneho rámca na ochranu životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 
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ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať 

aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a 

dosahovať prechodné úrovne emisií 

týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať 

pritom rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES. 

Členské štáty by mohli upraviť svoje 

národné inventúry emisií vzhľadom na 

lepšie vedecké poznatky a postupy v 

súvislosti s emisiami na účely kontroly 

dodržiavania ich národných emisných 

stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa 

znižovania emisií a dosahovania 

prechodných úrovní emisií. V prípade 

nesplnenia podmienok stanovených v tejto 

smernici by Komisia mohla namietať proti 

využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov 

flexibility daným členským štátom. 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mohli 

upraviť svoje národné inventúry emisií 

vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a 

postupy v súvislosti s emisiami na účely 

kontroly dodržiavania ich národných 

emisných stropov, plnenia záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií. V 

prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

_______________________ _____________________ 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

 

Odôvodnenie 

Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných 

stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 

406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov a zapríčiňuje nadmernú reguláciu, pričom sa 

berie do úvahy, že metán je skleníkový plyn, ktorého emisiami sa už zaoberá v rozhodnutí č. 

406/2009/ES v rámci európskej politiky v oblasti klímy a energetiky. Navyše by opatrenia 

zamerané na ďalšie znižovanie emisií metánu mali vplyv na dobré životné podmienky zvierat. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES.23 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia, ktorý zohľadňuje 

rôzne antropogénne emisie, ktoré 

prispievajú k zvyšovaniu emisií 

skleníkových plynov, pričom sa rozlišuje 

medzi priemyselnými a 

poľnohospodárskymi emisiami, so 

zámerom splniť svoje požiadavky 

znižovania emisií a dosahovania prechodný 

úrovní emisií, a tak účinne prispievať k 

plneniu cieľov Únie v oblasti kvality 

ovzdušia. V tomto zmysle by členské štáty 

mali zohľadniť potrebu znížiť emisie v 

zónach a aglomeráciách postihnutých 

nadmernými koncentráciami látok 

znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, 

ktoré významne prispievajú k znečisteniu 

ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, 

ako aj v susedných krajinách. Na tento účel 

by národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali prispievať k úspešnej 

realizácii plánov kvality ovzdušia 

vyplývajúcich z článku 23 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES.23 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

23 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Členské štáty 

by mali byť vzhľadom na špecifické 

okolnosti v danej krajine oprávnené 

vykonávať iné opatrenia ako opatrenia 

stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Tieto 

opatrenia by mali byť nákladovo 

efektívne, založené na vedecky získaných 

údajoch a vedeckých záveroch a súčasne 

zohľadňovať vedecký pokrok a 

predchádzajúce opatrenia, ktoré členské 

štáty už vykonali. V snahe znížiť tieto 

emisie by bol vhodný vývoj usmernení o 

správnej poľnohospodárskej praxi 

používania NH3, ktoré sa majú vymieňať 

na úrovni Únie. Členské štáty by mali byť 

vzhľadom na špecifické okolnosti v danej 

krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia 

ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a 

to s rovnocennou úrovňou výsledkov. 

Odôvodnenie 

Emisie amoniaku z odvetvia poľnohospodárstva podliehajú biologickým procesom. Preto nie 

je možné sa im úplne vyhnúť. Najdôležitejšie sú vedecké stratégie zamerané na ďalšie 

znižovanie týchto emisií. Existujú rôzne prístupy k ďalšiemu znižovaniu emisií amoniaku z 

poľnohospodárskeho odvetvia. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) S cieľom posúdiť účinnosť národných 

záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií 

stanovených v tejto smernici by v prípade 

(18) S cieľom posúdiť účinnosť národných 

záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií 

stanovených v tejto smernici by v prípade 
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uskutočniteľnosti mali členské štáty v 

súlade s medzinárodne stanovenými 

usmerneniami monitorovať aj účinky 

týchto znížení na suchozemské a vodné 

ekosystémy a informovať o týchto 

účinkoch. 

 

uplatniteľnosti a uskutočniteľnosti mali 

členské štáty v súlade s medzinárodne 

stanovenými usmerneniami monitorovať aj 

účinky týchto znížení na suchozemské a 

vodné ekosystémy a informovať o týchto 

účinkoch. 

Odôvodnenie 

Z hľadiska lepšej regulácie je potrebná súdržnosť v rámci európskeho legislatívneho rámca 

na ochranu životného prostredia tam, kde je to uplatniteľné aj uskutočniteľné. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) S cieľom zohľadniť technický pokrok 

by sa mala Komisii udeliť právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

pokiaľ ide o zmeny usmernení pre 

podávanie správ stanovených v prílohe I, 

ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a 

V s cieľom prispôsobiť ich technickému 

pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia 

počas svojich prípravných prác 

uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj 

na expertnej úrovni. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné 

a náležité postúpenie príslušných 

dokumentov Európskemu parlamentu a 

Rade. 

(21) S cieľom zohľadniť technický pokrok 

by sa mala Komisii udeliť právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

pokiaľ ide o zmeny usmernení pre 

podávanie správ stanovených v prílohe I, 

ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a 

V s cieľom prispôsobiť ich technickému 

pokroku. Je mimoriadne dôležité, aby 

Komisia počas svojej prípravnej práce 

uskutočňovala príslušné konzultácie 

najmä s odborníkmi a zástupcami rôznych 

odvetví a sociálnych celkov. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 

dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a 

vhodným spôsobom postúpili Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Predmet úpravy Ciele tejto smernice 

V tejto smernici sa stanovujú limity 

členských štátov týkajúce sa 

atmosférických emisií acidifikačných a 

eutrofizačných znečisťujúcich látok, 

prekurzorov ozónu, primárnych tuhých 

častíc a prekurzorov sekundárnych tuhých 

častíc a iných látok znečisťujúcich 

ovzdušie a vyžaduje sa v nej, aby sa 

vypracovali, prijali a vykonávali národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia a 

aby sa monitorovali a oznamovali emisie 

znečisťujúcich látok a ich vplyvy. 

Cieľom tejto smernice je obmedziť 

škodlivé, atmosférické emisie škodlivých, 

acidifikačných a eutrofizačných 

znečisťujúcich látok, určitých ozónových 

látok znečisťujúcich ovzdušie, primárnych 

tuhých častíc a prekurzorov sekundárnych 

tuhých častíc a iných látok znečisťujúcich 

ovzdušie s cieľom účinne chrániť ľudské 

zdravie a životné prostredie Únie pred 

nepriaznivými účinkami látok 

znečisťujúcich ovzdušie, dosiahnutím 

dlhodobého cieľa neprekročiť usmernenia 

Svetovej zdravotníckej organizácie v 

oblasti kvality ovzdušia ani kritické úrovne 

a záťaže pre ochranu životného prostredia 

tým, že sa stanovia národné záväzky 

týkajúce sa znižovania emisií na roky 2020 

a 2030. Vyžaduje si to, aby sa vypracovali, 

prijali a vykonávali národné programy 

kontroly znečistenia ovzdušia a aby sa 

monitorovali a oznamovali emisie 

znečisťujúcich látok a ich vplyvy. 

Odôvodnenie 

Návrh neopisuje cieľ smernice, t. j. to, čo korešponduje s článkom 1 súčasnej smernice 

o národných emisných stropoch (2001/81/ES). Hoci je cieľ uvedený v odôvodnení 7 v úvode 

návrhu, mal by byť začlenený aj do právne záväzného znenia. Cieľ, ktorý sa tu navrhuje, je 

v súlade s cieľom, ktorý prijala EÚ v súčasnej smernici o národných emisných stropoch a v 7. 

environmentálnom akčnom programe. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy 

dusíka, nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý; 

2. „prekurzory ozónu“ znamená oxidy 

dusíka a nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny; 
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Odôvodnenie 

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi 9, 19, 20 spravodajcu a predchádzajúcim PN k článku 1 

sa strop emisií metánu z návrhu vypúšťa. Preto by sa metán, rovnako ako oxid uhoľnatý 

(ktorý nie je témou tohto návrhu), nemali ponechať v tomto odseku. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 12 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a. „politiky EÚ týkajúce sa znečistenia 

ovzdušia pri zdroji“ znamená nariadenia 

alebo smernice, ktoré, bez ohľadu 

na povinnosti stanovené v týchto 

nariadeniach alebo smerniciach majú za 

cieľ čiastočne alebo v plnej miere 

obmedziť emisie oxidu siričitého (SO2), 

oxidov dusíka (NOx), nemetánových 

prchavých organických zlúčenín 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých 

častíc (PM2,5) a metánu (CH4) 

prostredníctvom vykonávania 

zmierňujúcich opatrení pri zdroji, okrem 

iného obmedzenia emisií, na čo slúži: 

 – smernica 94/63/ES1a; 

 – smernica 97/68/ES1b; 

 – smernica 98/70/ES1c; 

 – smernica 1999/32/ES1d; 

 – smernica 2009/126/ES1e; 

 – smernica 2004/42/ES1f; 

 – smernica 2007/46/ES1g vrátane 

nariadenia (ES) č. 715/20071h, nariadenia 

(ES) č. 79/20091i, nariadenia (ES) č.  

595/2009 1j a nariadenia (ES) č.  

661/20091k; 

 – smernica 2010/75/EÚ1l; 

 – nariadenie (EÚ) č. 167/20131m; 

 – nariadenie (EÚ) č. 168/20131n; 
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 – smernica 2014/94/EÚ1o; 

 _______________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o 

obmedzení emisií prchavých organických 

zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri 

skladovaní benzínu a jeho distribúcii z 

distribučných skladov do čerpacích staníc 

(Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24). 

 1b Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení 

voči emisiám plynných a tuhých 

znečisťujúcich látok zo spaľovacích 

motorov inštalovaných v necestných 

pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 

27.2.1998, s. 1). 

 1c Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 

týkajúca sa kvality benzínu a naftových 

palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 

58. 12. 1998, s. 58). 

 1d Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

 1e Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 

o II. stupni rekuperácie benzínových pár 

pri čerpaní pohonných látok do 

motorových vozidiel na čerpacích 

staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 

36). 

 1f Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o 

obmedzení emisií prchavých organických 

zlúčenín unikajúcich pri používaní 

organických rozpúšťadiel v určitých 

farbách a lakoch a vo výrobkoch na 

povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a 

doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ 
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L 143, 30.4.2004, s. 87). 

 1g Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, 

ktorou sa zriaďuje rámec pre typové 

schválenie motorových vozidiel a ich 

prípojných vozidiel, systémov, 

komponentov a samostatných technických 

jednotiek určených pre tieto vozidlá 

(Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 

9.10.2007, s. 1). 

 1h Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel 

so zreteľom na emisie ľahkých osobných 

a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a 

o prístupe k informáciám o opravách a 

údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 

29.6.2007, s. 1). 

 1i Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 

2009 o typovom schvaľovaní motorových 

vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa 

mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. 

EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32). 

 1j Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel 

a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých 

úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe 

k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, 

a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a 

zrušujú smernice 80/1269/EHS, 

2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 

188, 18.7.2009, s. 1). 

 1k Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o 

požiadavkách typového schvaľovania na 

všeobecnú bezpečnosť motorových 

vozidiel, ich prípojných vozidiel a 

systémov, komponentov a samostatných 

technických jednotiek určených pre tieto 

vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1). 

 1l Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o 
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priemyselných emisiách (integrovaná 

prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 

17.12.2010, s. 17). 

 1m Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára o 

schvaľovaní poľnohospodárskych a 

lesných vozidiel a dohľade nad trhom s 

týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, 

s. 1). 

 1n Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 

o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- 

alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek 

(Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52). 

 1o Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o 

zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne 

palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 12 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12b. „kritická záťaž“ je kvantitatívny 

odhad pôsobenia jednej alebo niekoľkých 

znečisťujúcich látok, pod hranicou 

ktorých sa podľa súčasných poznatkov 

nevyskytujú významné negatívne vplyvy 

na určené citlivé zložky životného 

prostredia; 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „kritická záťaž“ sa vzťahuje na znenie v navrhovaných nových článkoch o 

„cieli“ a „preskúmaní“. Je prevzaté z „článku 3: Vymedzenie pojmov“ súčasnej smernice 

o národných emisných stropoch (2001/81/ES) a Göteborského protokolu z roku 2012 

k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 12 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12c. „kritická úroveň“ je koncentrácia 

znečisťujúcich látok v atmosfére alebo 

v tokoch na receptory, nad úrovňou 

ktorých sa podľa súčasných poznatkov 

môžu vyskytovať priame nepriaznivé 

vplyvy na receptory, ako sú ľudia, 

rastliny, ekosystémy alebo materiály.“ 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „kritická úroveň“ sa vzťahuje na znenie v navrhovaných nových článkoch 

o „cieli“ a „preskúmaní“. Je prevzaté z „článku 3: Vymedzenie pojmov“ súčasnej smernice 

o národných emisných stropoch (2001/81/ES) a Göteborského protokolu z roku 2012 

k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Odôvodnenie 

Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných 

stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 
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406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov a zapríčiňuje nadmernú reguláciu, pričom sa 

berie do úvahy, že metán je skleníkový plyn, ktorého emisiami sa už zaoberá v rozhodnutí č. 

406/2009/ES v rámci európskej politiky v oblasti klímy a energetiky. Navyše by opatrenia 

zamerané na ďalšie znižovanie emisií metánu mali vplyv na dobré životné podmienky zvierat. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty môžu prijať opatrenia, pri 

ktorých sa nevyžadujú neprimerané 

náklady, na obmedzenie svojich 

antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC a PM2,5. Úrovne týchto emisií sa 

stanovia na základe objemu predaných 

palív vzhľadom na trajektóriu znižovania 

emisií medzi úrovňami emisií daných látok 

na rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

Odôvodnenie 

Pri stanovovaní stropov pre emisie NH3 by bolo potrebné uznať predchádzajúce opatrenia 

členských štátov zamerané na zníženie emisií NH3. Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia 

emisií metánu do smernice o národných emisných stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú 

rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov 

a zapríčiňuje nadmernú reguláciu, pričom sa berie do úvahy, že metán je skleníkový plyn, 

ktorého emisiami sa už zaoberá v tomto rozhodnutí. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

vypúšťa sa 
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uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

Odôvodnenie 

Zavedenie zníženia záväzkov na rok 2025 predstavuje ďalšiu ekonomickú a administratívnu 

záťaž hospodárskych subjektov a správnych orgánov. Takéto ciele by nemali byť povinné, ale 

skôr indikatívne pre členské štáty s cieľom pomôcť im v procese plánovania. Okrem toho 

lineárne zníženie nemožno dosiahnuť z dôvodu rozdielov emisií podľa odvetví alebo 

národných emisií, ako aj z dôvodu zmien v dôsledku aktualizácie zásob za východiskový rok. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak odôvodnenie podľa zúčastneného 

členského štátu spočíva v nedosiahnutí 

znížení emisií, ktoré boli plánované alebo 

by sa dosiahli v súlade s odsekmi 1 alebo 

2, vykonávaním politík EÚ týkajúcich 

sa znečistenia ovzdušia pri zdroji, Komisia 

do jedného roka od doručenia správy 

členským štátom predloží návrh 

na úpravu národných záväzkov týkajúcich 

sa zníženia emisií, ktoré sú stanovené 

v prílohe II“. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) črevné emisie metánu, ktoré sú 

prirodzeným produktom chovu 

prežúvavcov; 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) emisie vyprodukované podnikmi 

nachádzajúcimi sa v znevýhodnených 

horských oblastiach a najvzdialenejších 

regiónoch, v zmysle nariadenia (EÚ) 

č. 1305/20131a; 

 _______________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 

2013 o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia 

Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 487). 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  3a. Komisia do 31. decembra 2016 

predloží návrh obsahujúci zrevidované 

záväzky týkajúce sa zníženia emisií NH3. 

Komisia týmto: 

 a) zabezpečí rovnaké príležitosti v celej 

Únii; 

 b) zaručí ďalšie zbližovanie sa úrovní 

zníženia emisií v rámci Únie. 

Odôvodnenie 

Pri stanovovaní stropov pre emisie NH3 by bolo potrebné uznať predchádzajúce opatrenia 

členských štátov prijaté od roku 1990 a zamerané na zníženie emisií NH3. Je dôležité 

zabezpečiť rovnaké príležitosti a ďalšie zblíženie úrovní zníženia emisií v rámci Únie. 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme dosiahnutia prechodných 

úrovní emisií stanovených na rok 2025 v 

súlade s článkom 4 ods. 2 a na účely 

dosiahnutia národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií 

stanovených v prílohe II, ktoré sú 

uplatniteľné počnúc rokom 2030 pre NOx, 

SO2 a PM2,5, môžu členské štáty 

kompenzovať zníženia emisií NOx, SO2 a 

PM2,5 dosiahnuté v medzinárodnej 

námornej doprave emisiami NOx, SO2 a 

PM2,5 uvoľnenými z iných zdrojov v tom 

istom roku, ak splnia tieto podmienky: 

 

1. V záujme dosiahnutia národných 

záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií 

stanovených v prílohe II, ktoré sú 

uplatniteľné počnúc rokom 2030 pre NOx, 

SO2 a PM2,5, môžu členské štáty 

kompenzovať zníženia emisií NOx, SO2 a 

PM2,5 dosiahnuté v medzinárodnej 

námornej doprave emisiami NOx, SO2 a 

PM2,5 uvoľnenými z iných zdrojov v tom 

istom roku, ak splnia tieto podmienky: 

Odôvodnenie 

Zmena v súlade so zmenou navrhovanou v článku 4 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty môžu spoločne dosahovať 

svoje záväzky týkajúce sa znižovania 

emisií metánu, ako aj prechodné úrovne 

emisií metánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe 

II, ak splnia nasledujúce podmienky:  

vypúšťa sa 

(a) spĺňajú všetky uplatniteľné požiadavky 

a dodržiavajú metódy stanovené právnymi 

predpismi Únie vrátane rozhodnutia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 

406/2009/ES; 
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(b) prijali a vykonávali účinné 

ustanovenia s cieľom zabezpečiť náležitú 

realizáciu spoločného plnenia záväzkov. 

 

Odôvodnenie 

Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných 

stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 

406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov a zapríčiňuje nadmernú reguláciu, pričom sa 

berie do úvahy, že metán je skleníkový plyn, ktorého emisiami sa už zaoberá v rozhodnutí č. 

406/2009/ES v rámci európskej politiky v oblasti klímy a energetiky. Navyše by opatrenia 

zamerané na ďalšie znižovanie emisií metánu mali vplyv na dobré životné podmienky zvierat. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty, ktoré majú v úmysle 

uplatňovať odseky 1, 2 a 3, o tom musia 

Komisiu informovať do 30. septembra roku 

predchádzajúceho príslušnému roku 

podávania správ. Tieto informácie musia 

obsahovať údaje o znečisťujúcich látkach a 

príslušných sektoroch a v prípade 

dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na 

národné inventúry emisií. 

4. Členské štáty, ktoré majú v úmysle 

uplatňovať odseky 1 a 3, o tom musia 

Komisiu informovať do 30. septembra roku 

predchádzajúceho príslušnému roku 

podávania správ. Tieto informácie musia 

obsahovať údaje o znečisťujúcich látkach a 

príslušných sektoroch a v prípade 

dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na 

národné inventúry emisií. 

Odôvodnenie 

Zmena nadväzujúca na vypustenie odseku 2 tohto článku. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade, že Komisia do deviatich 

mesiacov od dátumu prijatia príslušnej 

správy uvedenej v článku 7 odsekoch 4, 5 a 

V prípade, že Komisia do deviatich 

mesiacov od dátumu prijatia príslušnej 

správy uvedenej v článku 7 odsekoch 4, 5 a 
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6 nevznesie žiadne námietky, daný členský 

štát môže považovať použitie uplatnenej 

flexibility za schválené a platné pre 

príslušný rok. Ak sa Komisia domnieva, že 

použitie flexibility nie je v súlade s 

uplatniteľnými požiadavkami a kritériami, 

prijme rozhodnutie a členskému štátu 

oznámi, že toto použitie nemožno 

akceptovať. 

6 nevznesie žiadne námietky, daný členský 

štát môže považovať použitie uplatnenej 

flexibility za schválené a platné pre 

príslušný rok. Ak sa Komisia domnieva, že 

použitie flexibility nie je v súlade s 

uplatniteľnými požiadavkami a kritériami, 

prijme rozhodnutie a členskému štátu 

oznámi, že toto použitie nemožno 

akceptovať a uvedie dôvody svojho 

rozhodnutia. 

Odôvodnenie 

Komisia by mala členským štátom zdôvodniť zamietnutie využívanie flexibility. Pomôže to 

členským štátom zlepšiť využívanie flexibility. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty vypracujú a prijmú 

národný program kontroly znečistenia 

ovzdušia v súlade s časťou 2 prílohy III s 

cieľom obmedziť svoje ročné 

antropogénne emisie v súlade s článkom 4. 

1. Členské štáty vypracujú a prijmú 

národný program kontroly znečistenia 

ovzdušia v súlade s časťou 2 prílohy III s 

cieľom obmedziť svoje ročné 

antropogénne emisie v súlade s článkom 4 

tak, aby nepresahovali kritické úrovne, 

ktoré poškodzujú verejné zdravie a životné 

prostredie, a to prostredníctvom 

dodržiavania usmernení Svetovej 

zdravotníckej organizácie v oblasti kvality 

ovzdušia a neprekročením kritických 

záťaží a úrovní stanovených v dohovore 

LRTAP. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Komisia môže takisto určiť formát a 

nevyhnutné informácie týkajúce sa 

národných programov členských štátov v 

oblasti kontroly znečistenia ovzdušia v 

podobe vykonávacích aktov. Tieto 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

14. 

9. Komisia takisto určí formát a 

nevyhnutné informácie týkajúce sa 

národných programov členských štátov v 

oblasti kontroly znečistenia ovzdušia v 

podobe vykonávacích aktov. Tieto 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

14. 

Odôvodnenie 

S cieľom zaistiť harmonizovaný formát národných programov kontroly znečistenia ovzdušia je 

potrebný vykonávací akt. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty, ktoré si zvolia flexibilitu 

podľa článku 5 ods. 2, predložia 

samostatnú správu, ktorá Komisii umožní 

preskúmať a posúdiť, či sú splnené 

požiadavky daného ustanovenia. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Zmena nadväzujúca na vypustenie článku 5 ods. 2. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Členské štáty vypracujú inventúry emisií 

vrátane upravených inventúr emisií, 

prognóz emisií a informatívnu správu o 

7. Členské štáty vypracujú inventúry emisií 

v prípade potreby vrátane upravených 

inventúr emisií, prognóz emisií a 
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inventúrach, v súlade s prílohou IV. informatívnu správu o inventúrach, v 

súlade s prílohou IV. 

Odôvodnenie 

Upravené inventúry emisií sa stanovili len pre prípad, že by sa členské štáty rozhodli uplatniť 

flexibilitu podľa článku 5 ods. 3. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty predkladajú správy o 

svojich národných emisiách a prognózach 

emisií CH4 v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 525/2013.31 

vypúšťa sa 

__________________  

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o 

mechanizme monitorovania a 

nahlasovania emisií skleníkových plynov 

a nahlasovania ďalších informácií na 

úrovni členských štátov a Únie 

relevantných z hľadiska zmeny klímy a o 

zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. 

EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13). 

 

Odôvodnenie 

Emisie CH4 sú už regulované prostredníctvom právnych predpisov súvisiacich so zmenou 

klímy. Nie je potrebné, aby v tejto smernici boli zahrnuté dodatočné ustanovenia. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Správy uvedené v odseku 1 môžu 

obsahovať hodnotenie environmentálnych 

a sociálno-ekonomických vplyvov tejto 

smernice. 

2. Správy uvedené v odseku 1 môžu 

obsahovať hodnotenie environmentálneho 

vplyvu a budú obsahovať vyčerpávajúce 

hodnotenie sociálno-ekonomických 

vplyvov tejto smernice. 

Odôvodnenie 

Sociálno-ekonomické vplyvy návrhu a smernice by nemali byť nepovinné v uvedených 

správach Komisie, ale mali by byť ich povinnou súčasťou. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia tieto správy zverejní. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Preskúmanie 

 Komisia preskúma národné emisné stropy 

stanovené v tejto smernici v spojitosti s 

preskúmaním limitov v smernici o stredne 

veľkých spaľovacích zariadeniach 

(EÚ/2015XXX), ako aj s cieľmi v oblasti 

klímy a energetiky do roku 2030. 

Odôvodnenie 

Je dôležité získať komplexný prehľad o súčinnosti medzi právnymi predpismi v oblasti kvality 

ovzdušia a klímy, možnými pozitívnymi účinkami, napríklad nákladovou účinnosťou, a rizikom 
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akýchkoľvek negatívnych účinkov, ako je napríklad riziko dvojitej regulácie. Preskúmanie 

tejto smernice sa preto musí uskutočniť v spojení s preskúmaní iných príslušných právnych 

predpisov o kvalite ovzdušia a klímy. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Únia a členské štáty sa podľa okolností 

budú usilovať o dvojstrannú a 

mnohostrannú spoluprácu s tretími 

krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v 

rámci príslušných medzinárodných 

organizácií, ako je Program OSN pre 

životné prostredie (UNEP), Európska 

hospodárska komisia OSN (EHK OSN), 

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) 

a Medzinárodná organizácia civilného 

letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom 

výmeny informácií týkajúcich sa 

technického a vedeckého výskumu a 

vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú 

základňu znižovania emisií. 

Únia a členské štáty sa podľa okolností 

budú usilovať o dvojstrannú a 

mnohostrannú spoluprácu s tretími 

krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v 

rámci príslušných medzinárodných 

organizácií, ako je Program OSN pre 

životné prostredie (UNEP), Európska 

hospodárska komisia OSN (EHK OSN), 

Organizácia OSN pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná 

námorná organizácia (IMO) a 

Medzinárodná organizácia civilného 

letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom 

výmeny informácií týkajúcich sa 

technického a vedeckého výskumu a 

vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú 

základňu znižovania emisií. 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na poľnohospodárske a geopolitické aspekty potravinovej bezpečnosti, ktoré 

súvisia s niektorými opatreniami z tohto návrhu, je vhodné a opodstatnené postupovať 

v súčinnosti s FAO a spolupracovať s ňou. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Príloha I – tabuľka A – riadok 3 

 

 

Text predložený Komisiou 

Celkové národné emisie 

podľa kategórie zdroja 
CH4 Ročne, od roku 

2005 do roku 

15. 2**** 
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nahlasovania mínus 

2 (X-2) 

_________________ 

**** V prípade výskytu chýb možno najneskôr do štyroch týždňov opätovne predložiť údaje a 

pritom poskytnúť jasné vysvetlenie vykonaných zmien. 

 

Pozmeňujúci návrh 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Klimaticko-energetický balík EÚ uvedený v rozhodnutí č. 406/2009/ES sa takisto zameriava 

na emisie metánu. Keďže v jednotlivých členských štátoch sú zdroje emisií metánu rôzne, 

osobitné zmierňujúce opatrenia budú vo veľkej miere závisieť od vnútroštátnych akčných 

plánov v oblasti energetiky a klímy a nemali by sa dodatočne riešiť v smernici o národných 

emisných stropoch. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Príloha I – tabuľka C – riadok 4 

 

 

Text predložený Komisiou 

Predpokladané emisie 

podľa kategórie 

agregovaného zdroja  

CH4 Každé dva roky, za 

každý rok od roku X 

do roku 2030 a v 

prípade vhodnosti 

do roku 2040 a roku 

2050 

15/03 

 

Pozmeňujúci návrh 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Klimaticko-energetický balík EÚ uvedený v rozhodnutí č. 406/2009/ES sa takisto zameriava 

na emisie metánu. Keďže v jednotlivých členských štátoch sú zdroje emisií metánu rôzne, 

osobitné zmierňujúce opatrenia budú vo veľkej miere závisieť od vnútroštátnych akčných 

plánov v oblasti energetiky a klímy a nemali by sa dodatočne riešiť v smernici o národných 
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emisných stropoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Príloha II – tabuľka b– názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Záväzky týkajúce sa znižovania emisií 

amoniaku (NH3), jemných tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4). Predané palivá, 

východiskový rok 2005. 

Záväzky týkajúce sa znižovania emisií 

amoniaku (NH3) a jemných tuhých častíc 

(PM2,5). Predané palivá, východiskový rok 

2005. 

Odôvodnenie 

Klimaticko-energetický balík EÚ uvedený v rozhodnutí č. 406/2009/ES sa takisto zameriava 

na emisie metánu. Keďže v jednotlivých členských štátoch sú zdroje emisií metánu rôzne, 

osobitné zmierňujúce opatrenia budú vo veľkej miere závisieť od vnútroštátnych akčných 

plánov v oblasti energetiky a klímy a nemali by sa dodatočne riešiť v smernici o národných 

emisných stropoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Príloha II – tabuľka b– stĺpec 4  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030 vypúšťa sa 

[...]  

Odôvodnenie 

Od roku 1990 sa emisie amoniaku v EÚ znížili o takmer 30 %. Pri stanovovaní stropov pre 

emisie NH3 by preto bolo potrebné uznať predchádzajúce opatrenia členských štátov 

zamerané na zníženie emisií NH3. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Príloha II – tabuľka b– stĺpec 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Za ktorýkoľvek rok od roku 2030 vypúšťa sa 

[...]  

Odôvodnenie 

Toto rozhodnutie je v súlade s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi zameranými na vypustenie 

záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu zo smernice o národných emisných stropoch. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri vykonávaní opatrení stanovených 

v časti 1 členské štáty v prípade potreby 

využijú usmerňovací dokument EHK OSN 

na prevenciu a zníženie emisií amoniaku 

(usmerňovací dokument týkajúci sa 

amoniaku), ako aj najlepšie dostupné 

techniky stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/75/EÚ. 

Pri vykonávaní opatrení stanovených v 

časti 1 členské štáty v čo najväčšej miere 

môžu využiť usmerňovací dokument EHK 

OSN na prevenciu a zníženie emisií 

amoniaku (usmerňovací dokument týkajúci 

sa amoniaku)1, ako aj najlepšie dostupné 

techniky stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/75/EÚ2. 

____________________ ____________________ 

1 Rozhodnutie 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

1 Rozhodnutie 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o 

priemyselných emisiách (integrovaná 

prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 

17.12.2010, s. 17). 

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o 

priemyselných emisiách (integrovaná 

prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 

17.12.2010, s. 17). 

Odôvodnenie 

Tvar „využijú“ nezodpovedá názvu časti 1: „Opatrenia, ktoré sa môžu zahrnúť do národného 

programu kontroly znečistenia ovzdušia.“ Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa, 

ktoré opatrenia budú vykonávať. 
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Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – úvodná časť – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty pri vypracúvaní svojich 

politík: 

 i)dodržiavajú opatrenia na kontrolu 

amoniaku z poľnohospodárskych zdrojov 

uvedené v prílohe IX Göteborského 

protokolu; a 

 ii)zohľadňujú usmerňujúci dokument 

EHK OSN na prevenciu a zníženie emisií 

amoniaku, rámcový kódex EHK OSN 

týkajúci sa vhodných postupov v 

poľnohospodárstve na účely zníženia 

emisií amoniaku, revidovaný v roku 2014, 

a najlepšie dostupné techniky stanovené v 

smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ. 

Odôvodnenie 

Opatrenia uvedené v prílohe III by mali byť v súlade s usmerneniami prijatými na úrovni 

EHK OSN. Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby to pri rozhodovaní o opatreniach 

zohľadňovali. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) hospodárenie s dusíkom so zreteľom na 

úplný cyklus dusíka, 

a) hospodárenie s dusíkom so zreteľom na 

úplný cyklus dusíka (vrátane vypracovania 

plánov hospodárenia s pôdou a živinami); 

 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) nízkoemisné postupy rozmetávania 

hnoja, 

c) nízkoemisné postupy rozmetávania 

hnoja vrátane oddeľovania na tekutú 

a pevnú zložku; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(e) nízkoemisné systémy spracovania a 

kompostovania hnoja, 

e) nízkoemisné systémy spracovania a 

kompostovania hnoja vrátane oddeľovania 

na tekutú a pevnú zložku; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – oddiel C – bod 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Podnikaním opatrení uvedených v 

častiach A a B by členské štáty mali 

zabezpečiť úplné zohľadnenie vplyvov na 

malé podniky a mikropodniky pôsobiace v 

poľnohospodárstve. Členské štáty ich 

môžu napríklad oslobodiť od povinnosti 

vykonávať dané opatrenia v prípadoch, 

keď je to možné a vhodné vzhľadom na 

uplatniteľné záväzky znižovania emisií. 

1. Podnikaním opatrení uvedených v 

častiach A a B by členské štáty mali 

zabezpečiť úplné zohľadnenie vplyvov na 

malé podniky a mikropodniky pôsobiace 

v poľnohospodárstve a na podniky 

pôsobiace v poľnohospodárstve, ktoré sa 

nachádzajú v znevýhodnených horských 

oblastiach. Členské štáty ich môžu 

napríklad oslobodiť od povinnosti 

vykonávať dané opatrenia v prípadoch, 

keď je to možné a vhodné vzhľadom na 

uplatniteľné záväzky znižovania emisií, 

pričom sa zároveň zabezpečia rovnaké 

príležitosti v celej Únii. 

Odôvodnenie 

Je potrebné zohľadniť vplyv na malé poľnohospodárstva a mikropoľnohospodárstva. Zároveň 
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je potrebné zabezpečiť rovnaké príležitosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno a – bod i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(i) politických priorít a ich vzťahu k 

prioritám stanoveným v iných relevantných 

politických oblastiach vrátane oblasti 

zmeny klímy; 

i) politických priorít a ich vzťahu k 

prioritám stanoveným v iných relevantných 

politických oblastiach vrátane 

poľnohospodárstva, vidieckeho 

hospodárstva, priemyslu, mobility a 

dopravy, ochrany prírody a zmeny klímy; 

Odôvodnenie 

V tomto ohľade existuje prekrývanie a súčinnosť s viacerými oblasťami politiky ako len so 

samotnou politikou zmeny klímy: preto treba zahrnúť aj poľnohospodárstvo, priemysel, 

vidiecke hospodárstvo a ochranu prírody. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Príloha IV – úvodná časť – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade znečisťujúcich látok uvedených 

v prílohe I okrem CH4 členské štáty 

vytvoria inventúry emisií, upravené 

inventúry emisií, prognózy emisií a 

informatívne správy o inventúrach emisií 

pomocou postupov, ktoré prijali zmluvné 

strany dohovoru LRTAP (usmernenia 

EMEP týkajúce sa podávania správ). 

Vyžaduje sa od nich, aby pritom použili 

príručku EMEP/EEA, ktorá sa uvádza v 

danom dohovore. Okrem toho je potrebné 

v súlade s tými istými usmerneniami 

vypracovať doplňujúce informácie, a to 

najmä údaje o činnostiach, ktoré sú 

potrebné na posúdenie inventúr emisií a 

V prípade znečisťujúcich látok uvedených 

v prílohe I členské štáty vytvoria inventúry 

emisií, upravené inventúry emisií, 

prognózy emisií a informatívne správy o 

inventúrach emisií pomocou postupov, 

ktoré prijali zmluvné strany dohovoru 

LRTAP (usmernenia EMEP týkajúce sa 

podávania správ). Vyžaduje sa od nich, aby 

pritom použili príručku EMEP/EEA, ktorá 

sa uvádza v danom dohovore. Okrem toho 

je potrebné v súlade s tými istými 

usmerneniami vypracovať doplňujúce 

informácie, a to najmä údaje o činnostiach, 

ktoré sú potrebné na posúdenie inventúr 

emisií a emisných prognóz. 
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emisných prognóz. 

Odôvodnenie 

Toto rozhodnutie je v súlade s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi zameranými na vypustenie 

záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu zo smernice o národných emisných stropoch. 
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