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21.10.2015 A8-0249/149 

Pozmeňujúci návrh  149 

Jens Gieseke 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 

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

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 3 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty znížia emisie amoniaku z 

anorganických hnojív pomocou týchto 

postupov: 

3. Členské štáty môžu znížiť emisie 

amoniaku z anorganických hnojív 

pomocou týchto postupov: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/150 

Pozmeňujúci návrh  150 

Jens Gieseke 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 

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

Návrh smernice 

Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 4 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty do 1. januára 2022 znížia 

emisie amoniaku z maštaľného hnoja 

pomocou týchto postupov: 

4. Členské štáty do 1. januára 2022 môžu 

znížiť emisie amoniaku z maštaľného 

hnoja pomocou týchto postupov: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Pozmeňujúci návrh  151 

Jens Gieseke 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 

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

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 členské štáty zabezpečia 

úplné zohľadnenie vplyvov na malé 

podniky a mikropodniky pôsobiace v 

poľnohospodárstve. Členské štáty ich 

oslobodia od povinnosti vykonávať dané 

opatrenia v prípadoch, keď je to možné a 

vhodné vzhľadom na uplatniteľné záväzky 

znižovania emisií.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/152 

Pozmeňujúci návrh  152 

Jens Gieseke 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 

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

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 3 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  3. Komisia tiež pred stanovením 

národného záväzku týkajúceho sa 

znižovania emisií vykoná posúdenie 

vplyvu otrute (Hg) a v prípade potreby 

predloží nový legislatívny návrh. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Pozmeňujúci návrh  153 

Jens Gieseke 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 

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

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 a v znevýhodnených 

horských oblastiach; 

Or. en 

 

 


