
 

AM\1076646CS.doc  PE568.562v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

21.10.2015 A8-0249/149 

Pozměňovací návrh  149 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 3 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy sníží emise amoniaku z 

anorganických hnojiv pomocí těchto 

postupů: 

3. Členské státy mohou snížit emise 

amoniaku z anorganických hnojiv pomocí 

těchto postupů: 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.10.2015 A8-0249/150 

Pozměňovací návrh  150 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 4 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Do 1. ledna 2022 sníží členské státy 

emise amoniaku ze statkového hnojiva 

živočišného původu prostřednictvím těchto 

postupů: 

4. Do 1. ledna 2022 mohou členské státy 

snížit emise amoniaku ze statkového 

hnojiva živočišného původu 

prostřednictvím těchto postupů: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Pozměňovací návrh  151 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Příloha III – část 1 – oddíl C – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Při přijímání opatření popsaných ve výše 

uvedených oddílech A a B, by měly 

členské státy zajistit, aby byl plně 

zohledněn dopad na malé a nejmenší 

zemědělské podniky. Členské státy 

například mohou takové podniky z 

uvedených opatření vyjmout, pokud je to z 

hlediska použitelných závazků na snížení 

emisí možné a přiměřené. 

1. Při přijímání opatření popsaných ve výše 

uvedených oddílech A a B, členské státy 

zajistí, aby byl plně zohledněn dopad na 

malé a nejmenší zemědělské podniky. 

Členské státy vyjmou takové podniky z 

uvedených opatření, pokud je to z hlediska 

použitelných závazků na snížení emisí 

možné a přiměřené.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/152 

Pozměňovací návrh  152 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 3 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  3. Před stanovením národního závazku ke 

snížení emisí provede Komise rovněž 

posouzení vlivu rtuti (Hg) a bude-li to 

nutné, předloží nový legislativní návrh. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Pozměňovací návrh  153 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emise některých látek znečišťujících ovzduší 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) emise vypouštěné na Kanárských 

ostrovech, ve francouzských zámořských 

departementech, na Madeiře a na 

Azorských ostrovech; 

b) emise vypouštěné na Kanárských 

ostrovech, ve francouzských zámořských 

departementech, na Madeiře, na Azorských 

ostrovech a v horských znevýhodněných 

oblastech; 

Or. en 

 

 


