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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Antropogénne emisie plynov a prachu vznikajú najmä pri procesoch neúplného spaľovania 
palív v odvetví vykurovania, energetiky a dopravy, pri chemických priemyselných postupoch 
a pri odieraní v cestnej doprave. Ich intenzita môže mať sezónny charakter a týka sa okrem 
iného nízkych emisií.

Cieľom smernice EP a Rady je stanovenie nových národných limitov pre emisie hlavných 
látok znečisťujúcich ovzdušie. Navrhovanou smernicou sa má nahradiť platná smernica 
2001/81/ES stanovujúca ciele znižovania emisií do roku 2010 a zároveň zladiť právo EÚ 
s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z Göteborského protokolu z roku 1999. Cieľom 
návrhu je zníženie prípadných rizík pre ľudské zdravie, životné prostredie a klímu. Návrh je 
výsledkom revízie politiky Únie týkajúcej sa ochrany ovzdušia a je súčasťou balíka nových 
pravidiel Únie. 

Okrem prispôsobenia práva EÚ zmeneným ustanoveniam protokolu, ktorý platí už 25 rokov, 
sa navrhovanou smernicou ustanovuje zmena, t. j. postupné sprísnenie záväzkov znižovania 
emisií v rokoch 2020 až 2030 a neskôr, a to pokiaľ ide o štyri druhy znečisťujúcich plynov 
uvedených v platnej smernici (oxid siričitý, oxid dusíka, nemetánové prchavé organické 
zlúčeniny a amoniak), ako aj prach vo forme tuhých častíc s priemerom menším ako 
2,5 mikrometra (v súlade s uvedeným protokolom) a emisie metánu. V rámci týchto 
ambicióznych plánov na znižovanie znečisťujúcich látok sa v navrhovanej smernici stanovujú 
strednodobé emisné stropy na rok 2025.

Záväzky členských štátov týkajúce sa znižovania emisií sú vyjadrené ako percentuálny podiel 
zníženia emisií vypočítaný ako rozdiel medzi celkovým množstvom danej znečisťujúcej látky 
počas východiskového roka (2005) a celkovým množstvom jej emisií uvoľnených 
do ovzdušia počas cieľového kalendárneho roka. Smernica zaväzuje členské štáty, aby 
vypracovali národné plány kontroly znečistenia ovzdušia a pravidelne ich aktualizovali (každé 
dva roky). Programy musia obsahovať opis činností, ktoré členským štátom umožnia posúdiť 
finančné dôsledky dosahovania cieľov znižovania emisií. Okrem toho by členské štáty mali 
mať povinnosť monitorovať emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a vypracúvať národné 
inventúry emisií a emisné prognózy. Národné programy aj inventúry emisií štáty poskytnú 
Európskej komisii.

Navrhovanou smernicou sa tiež zavádza malá zmena smernice 2003/35/ES, pokiaľ 
ide o účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov na tvorbu životného 
prostredia. Táto zmena spočíva vo vložení odkazu na ustanovenie o navrhovaní národných 
programov kontroly znečistenia ovzdušia.

Zmena smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady sa stala nevyhnutnou okrem 
iného z dôvodu acidifikácie pôdy, eutrofizácie vôd a postupnej zmeny klímy. Bolo preto 
nevyhnutné vypracovať nový právny akt s cieľom konsolidovať predpisy, ktoré sa už 
vykonávajú.

Najdôležitejšie zmeny sa týkajú právnych predpisov o účasti verejnosti pri navrhovaní plánov 
a programov na tvorbu životného prostredia. Do prílohy I uvedenej smernice sa preto vložil 
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odkaz na vnútroštátne predpisy o kontrole znečisťovania ovzdušia.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh novej smernice EP a Rady. Treba však poznamenať, že jej základné 
prvky boli vypracované už pred štvrťstoročím a v návrhu sa nespomína potreba lepšej 
regulácie a monitorovania týchto emisií, predovšetkým na miestnej úrovni, a to zlepšením 
metód merania. 

Konkrétne pripomienky

1) V návrhu nie sú zohľadnené emisie všetkých častíc vrátane emisií pevných častíc 
o priemere do 2,5 mikrometra, najmä nanometrických častíc, ktoré sú pre ľudské zdravie 
a klímu najnebezpečnejšie. 

2) Nezobrali sa do úvahy emisie chlórovaných aromatických uhľovodíkov, napr. dioxínov.

3) Vážny a aktuálny problém predstavuje sezónnosť emisií, najmä zvýšených emisií počas 
vykurovacej sezóny, vrátane tzv. nízkych emisií.

4) Keďže emisie sa rozširujú bez ohľadu na hranice, z povinnosti znižovať tieto emisie by sa 
nemali vyňať zámorské krajiny ani letecká a námorná doprava. Štátom by sa nemalo umožniť, 
aby emisie posudzovali na „flexibilnom“ základe.

5) Medzi nebezpečné plyny uvoľňované antropogénne, hoci antropogénne nevznikajú 
vo väčších množstvách, patrí sírovodík (H2S). Známe sú napríklad bakteriálne metódy 
zušľachtenia surovej ropy s veľkým obsahom síry počas prepravy po mori, pri ktorých sa 
do ovzdušia vypúšťa značné množstvo tohto toxického plynu (H2S).

6) Z formálneho hľadiska a najmä pri odkazovaní na obsah rôznych príloh návrhov Komisie 
však návrhu smernice, ktorý vypracovala Komisia, chýba transparentnosť. Tento skúmaný 
právny akt by – podľa názoru spravodajcu – mal mať vlastné prílohy a prinajmenšom by sa 
v ňom malo presnejšie uviesť, na aké konkrétne dokumenty sa tieto prílohy vzťahujú.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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
Článok 1



PA\1037812SK.doc 5/15 PE541.321v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

V tejto smernici sa stanovujú limity 
členských štátov týkajúce sa merateľných 
atmosférických emisií plynov a častíc, t. j. 
acidifikačných a eutrofizačných 
znečisťujúcich látok, ako aj prekurzorov 
ozónu, primárnych tuhých častíc a 
prekurzorov sekundárnych tuhých častíc 
a poukazuje sa na ťažko merateľné zdroje 
iných látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré 
s ním vytvárajú aerosóly, a vyžaduje sa v 
nej, aby sa vypracovali, prijali a 
vykonávali národné programy kontroly 
znečistenia ovzdušia a aby sa vytvorili 
lepšie metódy monitorovania
a oznamovania emisií znečisťujúcich látok 
a ich vplyvov.

Or. pl

Odôvodnenie

Emisné limity sa môžu týkať len takých druhov a foriem emisií, ktoré možno jednoznačne 
zmerať, a to s využitím existujúcich fyzikálno-chemických metód na ich priebežné 
monitorovanie. Bolo by vhodné poukázať na ťažko merateľné zdroje emisií, ktoré však 
vytvárajú aerosóly trvalo poškodujúce ľudské zdravie a klímu, a malo by sa vynaložiť úsilie 
o vytvorenie lepších metód monitorovania emisií.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „emisie“ znamenajú uvoľňovanie látky 
z bodového alebo difúzneho zdroja do 
atmosféry;

1. „emisie“ znamenajú všeobecné 
fyzikálno-chemické procesy, pri ktorých 
sa vytvárajú a uvoľňujú plynné alebo 
partikulárne látky z bodových alebo 
difúznych zdrojov do atmosféry;

Or. pl
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Odôvodnenie

Ide o všeobecnejšie a komplexnejšie obsiahnutie všetkých emisií vznikajúcich počas procesov, 
a teda o ich vznik a uvoľňovanie, a nie iba o konečné uvoľnenie samotných produktov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „nízke emisie“ znamenajú komínové 
emisie sezónneho charakteru, týkajúce sa 
najmä vykurovacích sezón, plynných 
alebo partikulárnych látok z bodových 
zdrojov, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia 
v dôsledku bežného toku spalín 
z kotlových zariadení s malou účinnosťou 
konverzie, čo je zapríčinené malou 
účinnosťou spaľovania a nedostatkom 
kyslíka;

Or. pl

Odôvodnenie

Je to jeden zo zdrojov znečistenia ohrozujúceho ľudské zdravie, ktoré sa veľmi často objavuje 
v aglomeráciách, súvisí s malou účinnosťou spaľovania a vzhľadom na znečistenie môže viesť 
k tvorbe smogu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „oxidy dusíka“ (NOx) znamenajú oxid 
dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid 
dusičitý;

4. „oxidy dusíka“ (NOx) znamenajú zmes 
oxidov dusíka nedefinovaného zloženia;

Or. pl
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Odôvodnenie

Ide o objasnenie, keďže NOx sú zmesou oxidov dusíka nedefinovaného zloženia, ktoré 
vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív. Táto zmes obsahuje značne viac škodlivého NO ako 
NO2, ktorý je menej škodlivý. Okrem toho príležitostne obsahuje stopové množstvo oxidu 
dusného N2O.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „nemetánové prchavé organické 
zlúčeniny“ (NMVOC) znamenajú všetky 
organické zlúčeniny antropogénneho 
charakteru okrem metánu, ktoré za 
prítomnosti slnečného svetla môžu 
produkovať fotochemické oxidanty
reakciou s oxidmi dusíka;

5. „nemetánové prchavé organické 
zlúčeniny“ (NMVOC) znamenajú všetky 
organické zlúčeniny antropogénneho 
charakteru obsiahnuté v ovzduší okrem 
metánu, ktoré v dôsledku účinkov 
slnečného žiarenia reagujú s oxidom 
dusičitým obsiahnutým v ovzduší 
a následne podnecujú tvorbu 
fotochemických oxidantov;

Or. pl

Odôvodnenie

Ide o zdôraznenie skutočnosti, že k týmto javom dochádza v ovzduší, a nie výhradne 
pri spaľovaní fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 6

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 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 
antropogénne emisie oxidu siričitého 
(SO2), oxidov dusíka (NOx) a iných
prchavých organických zlúčenín
(NMVOC), amoniaku (NH3), organických 
a neorganických častíc v pevnom (PM2,5) 
alebo kvapalnom stave aspoň v súlade s 
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znižovania emisií uplatniteľnými od roku 
2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 
prílohe II.

národnými záväzkami týkajúcimi sa 
znižovania emisií uplatniteľnými od roku 
2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 
prílohe II.

Or. pl

Odôvodnenie

Pojem „prchavé organické zlúčeniny iné ako metán“ nie je v súlade so zásadami vedeckej 
profesionality. Treba preto uviesť, že škodlivé aerosóly sú tvorené mikročasticami 
a nanočasticami v pevnom a kvapalnom stave suspendovanými v ovzduší.

Pozmeňujúci návrh 7

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 prijmú všetky potrebné 
opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 
neprimerané náklady, s cieľom do roku 
2025 obmedziť svoje antropogénne emisie 
uvedené v odseku 1, a to priamo 
na svojom území, ako aj vo svojich 
teritoriálnych vodách a vo svojej 
výhradnej hospodárskej zóne.

Or. pl

Odôvodnenie

Namiesto opakovania druhu emisií postačuje odkázať na predchádzajúci odsek. Vzhľadom 
na technický pokrok v oblasti účinnosti spaľovania je stanovenie úrovne emisií na základe 
objemu predaných palív obrovskou chybou. Okrem toho nie je vhodné, aby sa na teritoriálne 
vody a hospodárske zóny štátov uplatňovali iné normy a kritériá, keďže zmena klímy sa týka 
celej planéty.



PA\1037812SK.doc 9/15 PE541.321v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Nasledujúce emisie sa nezohľadňujú na 
účel dodržiavania súladu s ustanoveniami 
odsekov 1 a 2:

3. Na účel dodržiavania súladu s 
ustanoveniami odsekov 1 a 2 sa
zohľadňujú nasledujúce emisie:

a) emisie z lietadiel mimo pristávacieho a 
vzletového cyklu;

a) emisie z lietadiel okrem emisií cyklu 
pristávania a štartu;

b) emisie na Kanárskych ostrovoch, vo 
francúzskych zámorských departementoch, 
na Madeire a Azorách;

b) emisie na Kanárskych ostrovoch, vo 
francúzskych zámorských departementoch, 
na Madeire a Azorách;

c) emisie z vnútroštátnej námornej dopravy 
do území uvedených v písmene b) a z nich;

c) emisie z vnútroštátnej námornej dopravy 
do území uvedených v písmene b) a z nich;

d) emisie z medzinárodnej námornej 
dopravy bez toho, aby bol dotknutý článok 
5 ods. 1.

d) emisie z medzinárodnej námornej 
dopravy bez toho, aby bol dotknutý článok 
5 ods. 1.

Or. pl

Odôvodnenie

Nemôžeme zatvárať oči pred všetkými týmito emisiami, ktoré – podobne ako CO2 – dlho 
zostávajú v ovzduší a vplývajú na zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Európska komisia zhodnotí rýchlo sa 
meniace rozloženie emisií oxidov NOx 
z nestacionárnych naftových motorov 
v osobných a úžitkových motorových 
vozidlách využívaných na území Únie 
s cieľom dôkladnejšie posúdiť a správne 
stanoviť záväzky znižovania emisií NOx 
zo všetkých zdrojov. 
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Or. pl

Odôvodnenie

Počet vozidiel s naftovým pohonom v štátoch Únie sa rýchlo zvyšuje. Rastie tiež vývoz 
ojazdených vozidiel s naftovým motorom, napríklad do strednej a východnej Európy, čo 
spôsobuje, že emisie v tých krajinách sa rýchlo menia a všetky záväzky vyjadrené v tisíckach 
ton budú málo presné.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Úrovne antropogénnych emisií sa 
stanovujú odpočítaním množstva 
prírodných emisií od celkového množstva 
emisií.

Or. pl

Odôvodnenie

Týka sa to prírodných emisií, napr. z obrábanej poľnohospodárskej pôdy, oxidov dusíka aj 
tuhých častíc.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

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 

vypúšťa sa
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námornej doprave emisiami NOx, SO2

a PM2,5 uvoľnenými z iných zdrojov v tom 
istom roku, ak splnia tieto podmienky:

a) zníženia emisií sa uskutočnia 
v morských oblastiach patriacich 
do pobrežných vôd, výhradných 
hospodárskych zón alebo oblastí kontroly 
znečistenia členských štátov, ak takéto 
zóny boli vytvorené;

b) prijali a vykonávali účinné 
monitorovacie a inšpekčné opatrenia na 
zabezpečenie riadneho uplatnenia tejto 
flexibility;

c) vykonávali opatrenia na dosiahnutie 
nižších emisií NOx, SO2 a PM2,5 z 
medzinárodnej námornej dopravy, ako sú 
úrovne emisií, ktoré by sa dosiahli 
dodržaním noriem Únie vzťahujúcich sa 
na emisie NOx, SO2 a PM2,5, a u ktorých 
sa preukázala primeraná kvantifikácia 
dodatočných znížení emisií v dôsledku 
týchto opatrení;

d) nekompenzovali viac ako 20 % znížení 
emisií NOx, SO2 a PM2,5 vypočítaných 
v súlade s písm. c) za predpokladu, že 
v dôsledku tejto kompenzácie nedôjde 
k nesúladu s národnými záväzkami 
týkajúcimi sa znižovania emisií na roky 
2020, ktoré sú stanovené v prílohe II.

Or. pl

Odôvodnenie

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu zaviesť upravené 
ročné národné inventúry emisií SO2, NOx, 
NH3, NMVOC a PM2,5 v súlade s prílohou 
IV, ak by sa im v dôsledku uplatnenia 
zlepšených metód inventúr emisií na 
základe vedeckých poznatkov nepodarilo 
dosiahnuť ich národné záväzky týkajúce sa 
znižovania emisií alebo prechodné úrovne 
emisií.

3. Členské štáty môžu zaviesť upravené 
ročné národné inventúry emisií uvedených 
v článku 4 ods. 1 v súlade s prílohou IV, 
ak by sa im v dôsledku uplatnenia 
zlepšených technológií znižovania emisií
a inventúr emisií na základe 
monitorovania a vedeckých poznatkov 
nepodarilo dosiahnuť ich národné záväzky 
týkajúce sa znižovania emisií alebo 
prechodné úrovne emisií.

Or. pl

Odôvodnenie

Nejde totiž o vedecké poznatky v súvislosti so samotnými metódami vypracúvania inventúr 
emisií, ale o technológie umožňujúce znižovanie a monitorovanie, čo by pomohlo aktualizovať 
dané inventúry objektívnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 13

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 
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.

V prípade, že Komisia do deviatich 
mesiacov od dátumu prijatia príslušnej 
správy uvedenej v článku 7 odsekoch 4, 5 a 
6 nevznesie žiadne námietky, daný členský 
štát môže považovať použitie uplatnenej 
flexibility za schválené a platné pre 
príslušný rok.
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Or. pl

Odôvodnenie

Je zrejmé, že existuje problém s využívaním flexibility, t. j. chýbajú jasné kritériá na jej 
stanovenie. Návrh Komisie preto obsahuje ustanovenie, aby v tejto veci nakoniec rozhodovala 
samotná Komisia.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty postupne odstránia 
zdroje nízkych emisií, najmä vo väčších 
aglomeráciách, tým, že v individuálnych 
rodinných domoch a bytoch nahradia 
vykurovacie zariadenia s nízkou 
účinnosťou modernými zariadeniami 
s vysokou účinnosťou a že v prípade 
súvislých sídlisk nahradia sídliskové 
teplárne miestnymi malými zariadeniami 
kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Or. pl

Odôvodnenie

Ide nielen o znižovanie nízkych emisií, ale aj o ich úplné odstránenie.

Pozmeňujúci návrh 15

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 

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 
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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.

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. Členské štáty 
uskutočnia cezhraničné konzultácie 
o vzájomnom ohrození emisiami v prípade 
susediacich priemyselných regiónov 
týchto štátov, a vypracujú spoločné plány 
na odstránenie alebo znižovanie týchto 
emisií.

Or. pl

Odôvodnenie

Susedné členské štáty by mali viesť konzultácie a vypracovať spoločné plány na zníženie 
alebo odstránenie emisií, a to najmä v prípade, že ich priemyselné regióny susedia.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmena smernice 2003/35/ES Zmeny smernice 2003/35/ES

Or. pl

Odôvodnenie

Ďalšia časť obsahuje návrh na zmenu článku 2 ods. 2 smernice 2003/35/ES vložením písmena 
e), v dôsledku čoho treba v názve článku 16 použiť množné číslo.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek -1 (nový)
Smernica 2003/35/ES
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 2 ods. 2 smernice 2003/35/ES sa 
pridáva tento odsek:

Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
verejnosť mohla aktívne zúčastňovať 
na vytváraní takýchto plánov alebo 
programov a ich derivátov tým, že 
uplatňujú opatrenia priamej demokracie, 
ktoré sú špecifické pre daný členský štát, 
a to prostredníctvom verejných 
konzultácií, zhromažďovania stanovísk 
a miestnych referend, najmä v prípade, že 
pripravovaný plán alebo program má 
zásadný význam pre miestne obyvateľstvo.

Or. pl

Odôvodnenie

Riešenie obsiahnuté v súčasnej smernici poukazuje iba na zhromažďovanie stanovísk 
bez toho, aby sa požadovalo širšie uplatňovanie riešení priamej demokracie, t. j. povinných 
verejných konzultácií týkajúcich sa záležitostí, ktoré sú dôležité pre miestnu verejnosť, alebo 
prípadne miestnych referend.


