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21.10.2015 A8-0249/139 

Predlog spremembe  139 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

Jens Rohde in drugi 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

(PM2,5) in metana (CH4) v skladu z 

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če bo predlog spremembe sprejet, velja črtanje metana za celotno besedilo. 
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21.10.2015 A8-0249/140 

Predlog spremembe  140 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Emisije NH3 v Uniji so se med letoma 

1990 in 2010 znižale za 27,9 %
1a

. Pri 

določanju zgornjih mej tovrstnih emisij bi 

bilo torej treba priznati pretekla 

prizadevanja držav članic za zmanjšanje 

NH3 v kmetijskem sektorju. Emisije NH3 

kmetijskega izvora nastajajo pri bioloških 

procesih in jih je zato mogoče zgolj čim 

bolj zmanjšati, ne pa popolnoma izključiti. 

Upoštevati bi bilo treba tudi kompromise z 

dobrim počutjem živali. 

 __________________ 

 1a
 Gl. Eurostat (2013): Statistični podatki 

o kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. 

Luksemburg: Urad za publikacije 

Evropske unije, str. 119.  
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/141 

Predlog spremembe  141 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) Za zagotovitev enakih tržnih pogojev 

v EU bi bilo treba v okviru nacionalnih 

programov nadzora iz te direktive 

upoštevati znižanja emisij NH3 v zrak, ki 

so bila dosežena z različnimi ukrepi 

politike EU, kot sta direktiva o nitratih 

(91/676/EGS) in izvajanje nacionalnih 

politik za zmanjšanje usedanja amoniaka 

na območjih Natura 2000 na podlagi 

direktive o pticah in habitatih 

(92/43/EGS). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/142 

Predlog spremembe  142 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3 in PM2,5 

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3 in PM2,5 

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati 

stroškovno učinkovite ukrepe, ki se bodo 

uporabljali v kmetijskem sektorju. Ti 

ukrepi bi morali temeljiti na specifičnih 

podatkih in informacijah, pri katerih se 

upoštevajo znanstveni napredek in 

pretekli ukrepi, ki so jih izvedle države 

članice, hkrati pa bi morali biti tudi 

stroškovno učinkoviti. Naložbe za znižanje 

emisij v kmetijstvu imajo dolgoročne 

posledice, ki se razlikujejo glede na 

velikost kmetije. To je treba ustrezno 

upoštevati, da bi učinkovito spodbujali 

sprejemanje ukrepov za blažitev. Države 

članice bi zaradi posebnih nacionalnih 

okoliščin morale imeti pravico do izvajanja 

ukrepov, ki v tej direktivi sicer niso 

določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. Izboljšanje kakovosti 

zraka se lahko doseže zgolj s 

sorazmernimi ukrepi, ki ne ogrožajo 

prihodnosti kmetijskih gospodarstev. 

Obveznosti za zmanjšanje emisij 

onesnaževal zraka ne bi smele spodkopati 

prizadevanj kmetijskega sektorja za 

izboljšanje živinorejskih postopkov. 

Nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka bi morali 
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zagotavljati ravnovesje med politično in 

socialno zaželeno živinorejo ter nadzorom 

nad onesnaževanjem. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/143 

Predlog spremembe  143 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija do 31. decembra 2016 

predloži nov predlog za razdelitev bremen 

v Uniji s spremenjenimi obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij NH3 za leto 2030, 

s ciljem zmanjšati emisije amoniaka v 

Uniji za do 27 % do leta 2030. Mehanizem 

za razdelitev teh bremen mora izpolnjevati 

merila stroškovne učinkovitosti, 

sorazmernosti in ravnovesja med 

državami članicami. Komisija s svojim 

predlogom zagotovi: 

 a) da bodo v Uniji veljali enaki tržni 

pogoji in 

 b) da bo dosežena nadaljnja uskladitev 

ravni zmanjšanja znotraj Unije. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/144 

Predlog spremembe  144 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Priloga II – preglednica b – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za 

amoniak (NH3), delce (PM2,5) in metan 

(CH4) Goriva, ki se prodajo, izhodiščno 

leto 2005. 

(b): Obveznosti glede zmanjšanja emisij za 

amoniak (NH3), delce (PM2,5) in metan 

(CH4). Goriva, ki se prodajo, izhodiščno 

leto 2005. 

 Za zmanjšanje NH3 v primerjavi z letom 

2005 velja na ravni EU od leta 2030 cilj 

27 %. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/145 

Predlog spremembe  145 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Priloga II – preglednica b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Država 

članica 

Zmanjšanje NH3 v 

primerjavi z letom 2005  

Zmanjšanje PM2,5 v 

primerjavi z letom 2005  

Za katero 

koli leto 

od leta 

2020 do 

leta 2029  

 Za katero 

koli leto 

od leta 

2030 

Za katero 

koli leto 

od leta 

2020 do 

leta 2029 

 Za 

katero 

koli 

leto od 

leta 

2030 

Belgija 2%  16% 20%  47% 

Bolgarija 3%  10% 20%  64% 

Češka 7%  35% 17%  51% 

Danska 24%  37% 33%  64% 

Nemčija 5%  39% 26%  43% 

Estonija 1%  8% 15%  52% 

Grčija 7%  26% 35%  72% 

Španija 3%  29% 15%  61% 

Francija 4%  29% 27%  48% 

Hrvaška 1%  24% 18%  66% 

Irska 1%  7% 18%  35% 

Italija 5%  26% 10%  45% 

Ciper 10%  18% 46%  72% 

Latvija 1%  1% 16%  45% 
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Litva 10%  10% 20%  54% 

Luksembur

g 1%  24% 15%  48% 

Madžarska 10%  34% 13%  63% 

Malta 4%  24% 25%  80% 

Nizozemska 13%  25% 37%  38% 

Avstrija 1%  19% 20%  55% 

Poljska 1%  26% 16%  40% 

Portugalska 7%  16% 15%  70% 

Romunija 13%  24% 28%  65% 

Slovenija 1%  24% 25%  70% 

Slovaška 15%  37% 36%  64% 

Finska 20%  20% 30%  39% 

Švedska 15%  17% 19%  30% 

Združeno 

kraljestvo 8%  21% 30%  47% 

EU 28 6%  27% 22%  51% 
 

 

 

Predlog spremembe 

Država 

članica 

Zmanjšanje NH3 v 

primerjavi z letom 

2005  

Zmanjšanje PM2,5 v primerjavi 

z letom 2005  

Za katero 

koli leto 

od leta 

2020 do 

leta 2029 

  Za 

katero 

koli leto 

od leta 

2020 do 

leta 

2029 

 Za katero 

koli leto od 

leta 2030 

Belgija 2%   20%  47% 

Bolgarija 3%   20%  64% 

Češka 7%   17%  51% 

Danska 24%   33%  64% 

Nemčija 5%   26%  43% 
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Estonija 1%   15%  52% 

Grčija 7%   35%  72% 

Španija 3%   15%  61% 

Francija 4%   27%  48% 

Hrvaška 1%   18%  66% 

Irska 1%   18%  35% 

Italija 5%   10%  45% 

Ciper 10%   46%  72% 

Latvija 1%   16%  45% 

Litva 10%   20%  54% 

Luksembur

g 1%   15%  48% 

Madžarska 10%   13%  63% 

Malta 4%   25%  80% 

Nizozemska 13%   37%  38% 

Avstrija 1%   20%  55% 

Poljska 1%   16%  40% 

Portugalska 7%   15%  70% 

Romunija 13%   28%  65% 

Slovenija 1%   25%  70% 

Slovaška 15%   36%  64% 

Finska 20%   30%  39% 

Švedska 15%   19%  30% 

Združeno 

kraljestvo 8%   30%  47% 

EU 28 6%   22%  51% 
 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/146 

Predlog spremembe  146 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Priloga III – Del 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kjer je to ustrezno, države članice pri 

izvajanju ukrepov iz dela 1 uporabijo 

Smernice UN/ECE za preprečevanje in 

zmanjševanje emisij amoniaka (v 

nadaljnjem besedilu: „Smernice za 

amoniak“)
33

 ter najboljše razpoložljive 

tehnologije iz Direktive 2010/75/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta
34

. 

Kjer je to ustrezno, lahko države članice 

pri izvajanju ukrepov iz dela 1 uporabijo 

Smernice UN/ECE za preprečevanje in 

zmanjševanje emisij amoniaka (v 

nadaljnjem besedilu: „Smernice za 

amoniak“)
33

 ter najboljše razpoložljive 

tehnologije iz Direktive 2010/75/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta
34

. 

__________________ __________________ 

33
 Sklep 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1 

33
 Sklep 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1 

34
 Direktiva 2010/75/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o industrijskih emisijah (celovito 

preprečevanje in nadzorovanje 

onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, 

str. 17). 

34
 Direktiva 2010/75/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o industrijskih emisijah (celovito 

preprečevanje in nadzorovanje 

onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, 

str. 17). 

Or. en 



 

AM\1076692SL.doc  PE568.562v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0249/147 

Predlog spremembe  147 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Priloga III – Del 1 – razdelek A – točka 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice oblikujejo nacionalni 

svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks 

za zmanjšanje emisij amoniaka na podlagi 

okvirnega kodeksa UN/ECE iz leta 2001 za 

dobre kmetijske prakse za zmanjšanje 

emisij amoniaka
35

, ki zajema najmanj 

naslednje: 

1. Države članice lahko oblikujejo 

nacionalni svetovalni kodeks dobrih 

kmetijskih praks za zmanjšanje emisij 

amoniaka na podlagi okvirnega kodeksa 

UN/ECE iz leta 2001 za dobre kmetijske 

prakse za zmanjšanje emisij amoniaka
35

, ki 

zajema najmanj naslednje: 

 

__________________ __________________ 

35
 Sklep ECE/EB.AIR/75, odstavek 28a  

35
 Sklep ECE/EB.AIR/75, odstavek 28a  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/148 

Predlog spremembe  148 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

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

Predlog direktive 

Priloga III – Del 1 – razdelek A – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice oblikujejo nacionalni 

proračun dušika za spremljanje sprememb 

v skupnih izgubah reaktivnega dušika iz 

kmetijstva, vključno z amoniakom, 

dušikovim oksidom, amonijem, nitrati in 

nitriti, ki je osnovan na načelih iz smernic 

UN/ECE za proračune dušika
36

. 

2. Države članice lahko oblikujejo 

nacionalni proračun dušika za spremljanje 

sprememb v skupnih izgubah reaktivnega 

antropogenega dušika, vključno z 

amoniakom, dušikovim oksidom, 

amonijem, nitrati in nitriti, tudi ob 

upoštevanju načel iz smernic UN/ECE za 

proračune dušika
36

. Pri pripravi proračuna 

je treba upoštevati obremenitve iz virov, ki 

niso kmetijskega izvora, in naslednje 

elemente:  

 (a) vrsto in obseg dejavnosti, ki lahko 

vplivajo na proračun, in morebitne vire; 

 (b) morebitne naravne elemente in vire 

onesnaževanja, ki že obstajajo ali niso 

odvisni od antropogenega onesnaževanja; 

 (c) morebitno vzročno zvezo med 

različnimi dejavniki, tj. opredelitev, koliko 

vsak element (naraven ali antropogen) 

vpliva na celotno izgubo onesnaževal, in 

torej vrsto in raven onesnaževanja, ki jo 

lahko povzroči posamezni vir. 

__________________ __________________ 

36 Sklep 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add. 1 36
 Sklep 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add. 1 

Or. en 

 

 


