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Pozměňovací návrh  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Za posledních 20 let se podařilo v Unii 

dosáhnout na poli antropogenních emisí do 

ovzduší a v oblasti kvality ovzduší 

značného pokroku, a to díky politice Unie 

v této oblasti včetně sdělení Komise 

„Tematická strategie o znečišťování 

ovzduší“ (TSAP)15 z roku 2005. Pro tento 

pokrok měla zásadní význam směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2001/81/ES16, která pro období od roku 

2010 stanovila členským státům stropy 

celkových ročních emisí oxidu siřičitého 

(SO2), oxidů dusíku (NOX), amoniaku 

(NO3) a nemethanických těkavých 

organických látek (NMVOC). Mezi lety 

1990–2010 díky tomu došlo ke snížení 

emisí SO2 o 82 %, emisí NOX o 47 %, 

emisí NMVOC o 56 % a emisí NO3 

o 28 %. Program „Čistý vzduch pro 

Evropu“ („revidovaná TSAP“)17 nicméně 

uvádí, že v oblasti životního prostředí 

a zdraví lidí stále přetrvávají významné 

nepříznivé dopady a rizika. 

(1) Za posledních 20 let se podařilo v Unii 

dosáhnout na poli antropogenních emisí do 

ovzduší a v oblasti kvality ovzduší 

značného pokroku, a to díky úsilí 

členských států a ochotě hospodářských 

subjektů podílet se na něm. Význam také 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2001/81/ES16, která pro období od roku 

2010 stanovila členským státům stropy 

celkových ročních emisí oxidu siřičitého 

(SO2), oxidů dusíku (NOX), amoniaku 

(NO3) a nemethanických těkavých 

organických látek (NMVOC). Mezi lety 

1990–2010 díky tomu došlo ke snížení 

emisí SO2 o 82 %, emisí NOX o 47 %, 

emisí NMVOC o 56 % a emisí NO3 

o 28 %. Program „Čistý vzduch pro 

Evropu“ („revidovaná TSAP“)17 nicméně 

uvádí, že v oblasti životního prostředí 

a zdraví lidí stále přetrvávají významné 

nepříznivé dopady a rizika. 

__________________ __________________ 

15 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Tematická strategie 

o znečišťování ovzduší“ ze dne 21. září 

2005, KOM(2005) 446 v konečném znění 

15 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Tematická strategie 

o znečišťování ovzduší“ ze dne 21. září 

2005, KOM(2005) 446 v konečném znění 

16 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 

o národních emisních stropech pro některé 

látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 

27.11.2001, s. 22). 

16 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 

o národních emisních stropech pro některé 

látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 

27.11.2001, s. 22). 

17 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Program Čistý vzduch pro 

Evropu“, COM(2013) []. 

17 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Program Čistý vzduch pro 

Evropu“, COM(2013) []. 
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Pozměňovací návrh  53 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Za posledních 20 let se podařilo v Unii 

dosáhnout na poli antropogenních emisí do 

ovzduší a v oblasti kvality ovzduší 

značného pokroku, a to díky politice Unie 

v této oblasti včetně sdělení Komise 

„Tematická strategie o znečišťování 

ovzduší“ (TSAP)15 z roku 2005. Pro tento 

pokrok měla zásadní význam směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2001/81/ES16, která pro období od roku 

2010 stanovila členským státům stropy 

celkových ročních emisí oxidu siřičitého 

(SO2), oxidů dusíku (NOX), amoniaku 

(NH3) a nemethanických těkavých 

organických látek (NMVOC). Mezi lety 

1990–2010 díky tomu došlo ke snížení 

emisí SO2 o 82 %, emisí NOX o 47 %, 

emisí NMVOC o 56 % a emisí NH3 o 

28 %. Program „Čistý vzduch pro Evropu“ 

(„revidovaná TSAP“)17 nicméně uvádí, že 

v oblasti životního prostředí a zdraví lidí 

stále přetrvávají významné nepříznivé 

dopady a rizika. 

(Netýká se českého znění.) 

__________________  

15Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Tematická strategie o 

znečišťování ovzduší“ ze dne 21. září 

2005, KOM(2005) 446 v konečném znění 

 

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o 

národních emisních stropech pro některé 

látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 

27.11.2001, s. 22). 

 

17Sdělení Komise Radě a Evropskému  
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parlamentu „Program Čistý vzduch pro 

Evropu“, COM(2013) [xxx]. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Za posledních 20 let se podařilo v Unii 

dosáhnout na poli antropogenních emisí do 

ovzduší a v oblasti kvality ovzduší 

značného pokroku, a to díky politice Unie 

v této oblasti včetně sdělení Komise 

„Tematická strategie o znečišťování 

ovzduší“ (TSAP)15 z roku 2005. Pro tento 

pokrok měla zásadní význam směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2001/81/ES16, která pro období od roku 

2010 stanovila členským státům stropy 

celkových ročních emisí oxidu siřičitého 

(SO2), oxidů dusíku (NOX), amoniaku 

(NO3) a nemethanických těkavých 

organických látek (NMVOC). Mezi lety 

1990–2010 díky tomu došlo ke snížení 

emisí SO2 o 82 %, emisí NOX o 47 %, 

emisí NMVOC o 56 % a emisí NO3 

o 28 %. Program „Čistý vzduch pro 

Evropu“ („revidovaná TSAP“)17 nicméně 

uvádí, že v oblasti životního prostředí 

a zdraví lidí stále přetrvávají významné 

nepříznivé dopady a rizika. 

(1) Za posledních 20 let se podařilo v Unii 

dosáhnout na poli antropogenních emisí do 

ovzduší a v oblasti kvality ovzduší 

značného pokroku, a to díky politice Unie 

v této oblasti včetně sdělení Komise 

„Tematická strategie o znečišťování 

ovzduší“ (TSAP)15 z roku 2005. Pro tento 

pokrok měla zásadní význam směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2001/81/ES16, která pro období od roku 

2010 stanovila členským státům stropy 

celkových ročních emisí oxidu siřičitého 

(SO2), oxidů dusíku (NOX), amoniaku 

(NO3) a nemethanických těkavých 

organických látek (NMVOC). Mezi lety 

1990–2010 díky tomu došlo ke snížení 

emisí SO2 o 82 %, emisí NOX o 47 %, 

emisí NMVOC o 56 % a emisí NO3 

o 28 %. Program „Čistý vzduch pro 

Evropu“ („revidovaná TSAP“)17 nicméně 

uvádí, že v oblasti zdraví lidí a životního 

prostředí stále přetrvávají významné 

nepříznivé dopady a rizika. 

__________________ __________________ 

15 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Tematická strategie 

o znečišťování ovzduší“ ze dne 21. září 

2005, KOM(2005) 446 v konečném znění 

15 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Tematická strategie 

o znečišťování ovzduší“ ze dne 21. září 

2005, KOM(2005) 446 v konečném znění 

16 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 

o národních emisních stropech pro některé 

látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 

16 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 

o národních emisních stropech pro některé 

látky znečisťující ovzduší (Úř. věst. L 309, 
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27.11.2001, s. 22). 27.11.2001, s. 22). 

17 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Program Čistý vzduch pro 

Evropu“, COM(2013) []. 

17 Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu „Program Čistý vzduch pro 

Evropu“, COM(2013) []. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Sedmý akční program pro životní 

prostředí18 potvrzuje dlouhodobý cíl 

politiky Unie v oblasti ovzduší dosáhnout 

takových úrovní kvality, které nemají 

výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví 

a životní prostředí ani nepředstavují riziko 

pro lidské zdraví a životní prostředí, a 

vyzývá za tímto účelem k dosažení 

úplného souladu se stávajícími právními 

předpisy Unie v oblasti kvality ovzduší, ke 

stanovení strategických cílů a opatření na 

období po roce 2020, ke zvýšenému úsilí 

v oblastech, kde jsou obyvatelé a 

ekosystémy vystaveni vysokým úrovním 

látek znečišťujících ovzduší a k posílení 

synergie mezi právními předpisy v oblasti 

kvality ovzduší a politickými cíli, jež si 

Unie stanovila zejména v oblasti změny 

klimatu a biologické rozmanitosti. 

(2) Sedmý akční program pro životní 

prostředí potvrzuje dlouhodobý cíl politiky 

Unie v oblasti ovzduší dosáhnout takových 

úrovní kvality, které nemají výrazné 

nepříznivé dopady na lidské zdraví a 

životní prostředí ani nepředstavují riziko 

pro lidské zdraví a životní prostředí, a 

vyzývá za tímto účelem k dosažení 

úplného souladu se stávajícími právními 

předpisy Unie v oblasti kvality ovzduší, ke 

stanovení strategických cílů a opatření na 

období po roce 2020, ke zvýšenému úsilí 

v oblastech, kde jsou obyvatelé a 

ekosystémy vystaveni vysokým úrovním 

látek znečišťujících ovzduší a k posílení 

synergie mezi právními předpisy v oblasti 

kvality ovzduší a politickými cíli, jež si 

Unie stanovila zejména v oblasti změny 

klimatu a biologické rozmanitosti. Nová 

společná zemědělská politika na období 

2014–2020 dává členským státům možnost 

přispět pomocí konkrétních opatření ke 

kvalitě ovzduší. Budoucí hodnocení 

umožní lépe pochopit účinky těchto 

opatření. 

__________________ __________________ 

18Návrh rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o všeobecném akčním 

programu Unie pro životní prostředí na 

období do roku 2020 „Spokojený život 

18Návrh rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o všeobecném akčním 

programu Unie pro životní prostředí na 

období do roku 2020 „Spokojený život 
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v mezích naší planety“, COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

v mezích naší planety“, COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Při provádění této směrnice by měly 

mít členské státy na paměti různorodé cíle 

v zemědělském odvětví, jeho omezený 

potenciál pro zmírnění změn klimatu  

a potřebu zajistit soudržnost mezi cíli EU 

v oblastech zabezpečení potravin a změny 

klimatu.   

Or. en 

Odůvodnění 

Politická dohoda Rady o rámci v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 z října 2014 

uznává cíle v oblastech zemědělství a využívání půdy a vyzývá Komisi, aby zvážila, kterými 

prostředky lze nejlépe napomoci udržitelné intenzifikaci produkce potravin a současně 

optimalizovat příspěvek tohoto odvětví ke snižování emisí skleníkových plynů a jejich 

pohlcování. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) EU a členské státy jsou stranami 

Minamatské úmluvy o rtuti z roku 2013, 

která si klade za cíl zlepšení lidského 

zdraví a ochranu životního prostředí 
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pomocí snížení emisí rtuti ze stávajících  

a nových zdrojů.  

Or. en 

Odůvodnění 

Jakožto smluvní strany Minamatské úmluvy by EU a členské státy měly zajistit, aby směrnice  

o národních emisních stropech (NEC) přispěla ke snížení emisí rtuti, jež mají vážné škodlivé 

dopady na lidské zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Systém národních emisních stropů 

zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl 

být revidován za účelem jeho sblížení  

s mezinárodními závazky Unie  

a členských států. 

(6) S ohledem na prognózy snižování 

emisí  při současné právní úpravě by tedy 

měl být systém národních emisních stropů 

zavedený směrnicí 2001/81/ES revidován 

s cílem snížit emise nad rámec závazků 

přijatých v Göteborském protokolu a 

směřovat k dosažení cílů v oblasti zdraví a 

životního prostředí vytyčených  

v 7. akčním programu Unie pro životní 

prostředí.   

Or. en 

Odůvodnění 

Závazky ke snižování emisí, jak jsou uvedeny Göteborském protokolu, jsou příliš mírné. Ve 

scénáři založeném na současné právní úpravě by byly v mnoha případech stanovené stropy 

podstatně překročeny, aniž by byla zavedena další opatření na kontrolu emisí. Za účelem 

dosažení lineárního snižování emisí do roku 2030 by měly být závazky na snížení emisí do 

roku 2020 nahrazeny základními číselnými údaji uvedenými v dokumentu Evropského 

parlamentu o hodnocení dopadů, které jsou mnohem ambicióznější než cíle podle 

Göteborského protokolu. 
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Pozměňovací návrh  59 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Systém národních emisních stropů 

zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl 

být revidován a uveden do souladu 

s mezinárodními závazky Unie a 

jednotlivých členských států. 

(Netýká se českého znění.) 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  60 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Členské státy by měly tuto směrnici 

provést tak, aby účinně přispěla k dosažení 

dlouhodobého cíle Unie v oblasti kvality 

ovzduší, jenž je také podložen pokyny 

Světové zdravotnické organizace, a cílů 

Unie v oblasti biologické rozmanitosti a 

ochrany ekosystému, a snížit na jejím 

základě úrovně znečištění ovzduší a 

depozice způsobující acidifikaci, 

eutrofizaci a tvorbu přízemního ozonu pod 

kritické zátěže a úrovně, které stanoví 

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší 

přecházejícím hranice států. 

(7) Členské státy by měly tuto směrnici 

provést tak, aby odpovídajícím způsobem 

přispěla k dosažení dlouhodobého cíle 

Unie v oblasti kvality ovzduší, jenž je také 

podložen pokyny Světové zdravotnické 

organizace, a cílů Unie v oblasti biologické 

rozmanitosti a ochrany ekosystému, a 

snížit na jejím základě úrovně 

znečištění ovzduší a depozice způsobující 

acidifikaci, eutrofizaci a tvorbu přízemního 

ozonu pod kritické zátěže a úrovně, které 

stanoví Úmluva o dálkovém znečišťování 

ovzduší přecházejícím hranice států. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  61 

Jadwiga Wiśniewska 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Tato směrnice by rovněž měla přispět 

k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší 

stanovených v právních předpisech Unie a 

ke zmírnění dopadů změny klimatu 

prostřednictvím snížení emisí 

znečišťujících látek s krátkou životností 

ovlivňujících klima a rovněž 

k celosvětovému zlepšení kvality ovzduší. 

(8) Tato směrnice by rovněž měla přispět 

nákladově efektivním způsobem 
k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší 

stanovených v právních předpisech Unie a 

ke zmírnění dopadů změny klimatu 

prostřednictvím snížení emisí 

znečišťujících látek s krátkou životností 

ovlivňujících klima a rovněž 

k celosvětovému zlepšení kvality ovzduší. 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  62 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Tato směrnice by rovněž měla přispět 

k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší 

stanovených v právních předpisech Unie a 

ke zmírnění dopadů změny klimatu 

prostřednictvím snížení emisí 

znečišťujících látek s krátkou životností 

ovlivňujících klima a rovněž 

k celosvětovému zlepšení kvality ovzduší. 

(8) Tato směrnice by rovněž měla přispět 

k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší 

stanovených v právních předpisech Unie a 

ke zmírnění dopadů změny klimatu 

prostřednictvím snížení emisí 

znečišťujících látek s krátkou životností 

ovlivňujících klima a navíc 

k celosvětovému zlepšení kvality ovzduší. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Tato směrnice by měla přispět ke 

snížení emisí rtuti v EU,  jak požaduje 

strategie Společenství týkající se rtuti  

z roku 2005 a Minamatská úmluva o rtuti, 

jejímiž smluvními stranami jsou členské 

státy a Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Tato směrnice by měla přispět ke 

snížení emisí rtuti v EU, jak vyžaduje 

strategie Společenství týkající se rtuti  

z roku 2005 a Minamatská úmluva o rtuti, 

jejímiž jsou členské státy a Unie 

smluvními stranami. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rtuť je vysoce toxický kov, obzvláště když dojde k její přeměně na methylrtuť (MeHg). 

Vystavení působení MeHg může vážně postihnout nervový systém a poškodit imunitní  

a reprodukční systém. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Za účelem snížení emisí z námořní 

dopravy musí být zajištěno plné a včasné 

zavedení limitů stanovených v rámci 

Mezinárodní námořní organizace a přísné 

uplatňování směrnice EU o síře. Je také 

třeba dalších kroků ke kontrole emisí 

z lodní dopravy. EU a členské státy by 

měly zvážit, zda by neměly vytyčit nové 

oblasti kontroly emisí, a měly by v rámci 

IMO vyvíjet činnost s cílem dále snižovat 

emise.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Stálé a dočasné travnaté plochy 

napříč celou Evropskou unií, které svým 

úsilím udržují zemědělci a jejich pastevný 

dobytek, hrají důležitou roli při 

zmírňování změny klimatu vzhledem  

k tomu, že travnaté plochy jsou 

významnými faktory pohlcování uhlíku1 a. 

 __________________ 

 1 a 1a Cf. Conant, R. T. (2010). Výzvy  

a příležitosti pro pohlcování uhlíku  

v rámci systémů travnatých ploch. 

Technická zpráva o managementu 

travnatých ploch a zmírňování změn 

klimatu. Integrovaný management plodin, 

10, 20ff. (technická zpráva vypracovaná 

pro oddělení produkce a ochrany rostlin 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství 

(FAO))  

Or. en 
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Odůvodnění 

Travnaté plochy v Evropské unii jsou klíčovým faktorem v boji proti změně klimatu, neboť 

jsou významným druhem tzv. „propadů uhlíku“ na území Unie. Travnaté plochy slouží 

potřebám přežvýkavců a jejich (střevním) emisím metanu. S ohledem na užitek, jejž ve vztahu 

ke změnám klimatu a ekologické hodnotě travnaté plochy přináší, je zahrnutí metanu do 

návrhu kontraproduktivní. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Směrnice by měla také přispět ke 

snížení zdravotních nákladů spojených se 

znečištěním ovzduší v EU prostřednictvím 

zvýšení kvality života  

a upřednostňováním přechodu na zelenou 

ekonomiku.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Evropští zemědělci a zemědělské 

pozemky přispívají značnou měrou  

k dosahování cílů v oblasti ochrany 

životního prostředí a kvality ovzduší. 

Zemědělci by měli být v tomto ohledu  

v rámci SZP odpovídajícím způsobem 

odměněni za své současné i budoucí úsilí.  

 

Or. en 
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Odůvodnění 

Příspěvek zemědělského odvětví k dosahování cílů v oblasti životního prostředí a kvality 

ovzduší by měl být náležitě oceněn a odměněn. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky 

stanovené v této směrnici ke snížení emisí 

do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn 

prokazatelný pokrok směrem k závazkům 

na snížení emisí do roku 2030, měly by 

členské státy vyhovět mezidobým emisním 

limitům v roce 2025, které jsou stanoveny 

na základě lineární trajektorie mezi 

úrovněmi jejich emisí do roku 2020  

a úrovněmi definovanými podle závazků 

na snížení emisí do roku 2030, pokud by to 

neznamenalo vznik nepřiměřených 

nákladů. Pokud emise do roku 2025 takto 

sníženy být nemohou, měly by členské 

státy podat vysvětlení ve zprávě 

předkládané v souladu s touto směrnicí. 

(9) S cílem snížit emise látek 

znečišťujících ovzduší do atmosféry a 

účinně přispět k cíli EU dosažení takové 

úrovně kvality vzduchu, která nebude 

vytvářet závažné negativní dopady a rizika 

pro zdraví, a snížit úrovně depozice 

znečišťujících látek, které způsobují 

acidifikaci a eutrofizaci, pod kritickou 

hodnotu a míru je v této směrnici 

stanovena závazná povinnost pro členské 

státy snížit emise do roku 2020, 2025 a 

2030.    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky 

stanovené v této směrnici ke snížení emisí 

do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn 

(9) Členské státy splní závazky ke snížení 

emisí do roku 2020, 2025 a 2030. 
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prokazatelný pokrok směrem k závazkům 

na snížení emisí do roku 2030, měly by 

členské státy vyhovět mezidobým emisním 

limitům v roce 2025, které jsou stanoveny 

na základě lineární trajektorie mezi 

úrovněmi jejich emisí do roku 2020  

a úrovněmi definovanými podle závazků 

na snížení emisí do roku 2030, pokud by 

to neznamenalo vznik nepřiměřených 

nákladů. Pokud emise do roku 2025 takto 

sníženy být nemohou, měly by členské 

státy podat vysvětlení ve zprávě 

předkládané v souladu s touto směrnicí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Závazky členských států ke snížení emisí do roku 2025 by měly být závazné, aby bylo zajištěno 

lineární snižování emisí mezi roky 2020 a 2030 a aby na konci období plnění nevznikaly 

členským státům příliš vysoké náklady.  

 

Pozměňovací návrh  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky 

stanovené v této směrnici ke snížení emisí 

do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn 

prokazatelný pokrok směrem k závazkům 

na snížení emisí do roku 2030, měly by  

v roce 2025 členské státy dodržet průběžné 

úrovně emisí, které jsou stanoveny na 

základě lineární trajektorie mezi 

úrovněmi jejich emisí do roku 2020 a 

úrovněmi definovanými podle závazků na 

snížení emisí do roku 2030, pokud by to 

neznamenalo vznik nepřiměřených 

nákladů. Pokud emise do roku 2025 takto 

sníženy být nemohou, měly by členské 

státy podat vysvětlení ve zprávě 

předkládané v souladu s touto směrnicí. 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020, 2025 a 2030. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Vnitrostátní cíle na snížení emisí do roku 2025 by měly být závazné, aby plynule navazovaly 

na cíle stanovené do roku 2030. Vedle toho splnění limitů členskými státy do roku 2025 

zabezpečí dodatečný přínos pro zdraví a životní prostředí jako výsledek snížení znečišťujících 

látek. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky 

stanovené v této směrnici ke snížení emisí 

do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn 

prokazatelný pokrok směrem k závazkům 

na snížení emisí do roku 2030, měly by 

členské státy vyhovět mezidobým emisním 

limitům v roce 2025, které jsou stanoveny 

na základě lineární trajektorie mezi 

úrovněmi jejich emisí do roku 2020 a 

úrovněmi definovanými podle závazků na 

snížení emisí do roku 2030, pokud by to 

neznamenalo vznik nepřiměřených 

nákladů. Pokud emise do roku 2025 takto 

sníženy být nemohou, měly by členské 

státy podat vysvětlení ve zprávě 

předkládané v souladu s touto směrnicí. 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020, 2025 a 2030.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby byl 

zajištěn prokazatelný pokrok směrem 

k závazkům pro rok 2030, měly by členské 

státy dosáhnout průběžného závazku pro 

rok 2025, které jsou stanoveny na základě 

lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich 

emisí pro rok 2020 úrovněmi 

definovanými podle závazků na snížení 

emisí pro rok 2030, kromě případu, že by 

vznikly nepřiměřené náklady. Pokud 

emise do roku 2025 takto sníženy být 

nemohou, měly by členské státy podat 

vysvětlení ve zprávě podávané v souladu 

s touto směrnicí. 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. 

Or. de 

Odůvodnění 

Cíle snížení emisí platí pro roky 2020 a 2030. Členské státy by měly mít možnost dosáhnout 

svých cílů snížení pro rok 2030 způsobem, který pro ně bude nejméně nákladný. Průběžné 

úrovně emisí pro rok 2025 nejsou v této souvislosti nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Kateřina Konečná 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky 

stanovené v této směrnici ke snížení emisí 

do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn 

prokazatelný pokrok směrem k závazkům 

na snížení emisí do roku 2030, měly by 

členské státy vyhovět mezidobým emisním 

limitům v roce 2025, které jsou stanoveny 

na základě lineární trajektorie mezi 

úrovněmi jejich emisí do roku 2020 a 

úrovněmi definovanými podle závazků na 

(9) Členské státy by měly splnit závazky 

stanovené v této směrnici ke snížení emisí 

do roku 2020 a 2030. 
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snížení emisí do roku 2030, pokud by to 

neznamenalo vznik nepřiměřených 

nákladů. Pokud emise do roku 2025 takto 

sníženy být nemohou, měly by členské 

státy podat vysvětlení ve zprávě 

předkládané v souladu s touto směrnicí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby byl 

zajištěn prokazatelný pokrok směrem 

k závazkům pro rok 2030, měly by členské 

státy dosáhnout průběžného závazku pro 

rok 2025, které jsou stanoveny na základě 

lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich 

emisí pro rok 2020 úrovněmi 

definovanými podle závazků na snížení 

emisí pro rok 2030, kromě případu, že by 

vznikly nepřiměřené náklady. Pokud 

emise do roku 2025 takto sníženy být 

nemohou, měly by členské státy podat 

vysvětlení ve zprávě podávané v souladu 

s touto směrnicí. 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. 

Or. de 

Odůvodnění 

Průběžné úrovně emisí v mezidobí mezi realizací Göteborgského protokolu a dosažení 

průběžných úrovní v roce 2030, které je třeba nově stanovit, nejsou nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby 

byl zajištěn prokazatelný pokrok směrem 

k závazkům pro rok 2030, měly by členské 

státy dosáhnout průběžného závazku pro 

rok 2025, které jsou stanoveny na základě 

lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich 

emisí pro rok 2020 úrovněmi definovanými 

podle závazků na snížení emisí pro rok 

2030, kromě případu, že by vznikly 

nepřiměřené náklady. Pokud emise do roku 

2025 takto sníženy být nemohou, měly by 

členské státy podat vysvětlení ve zprávě 

podávané v souladu s touto směrnicí. 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby 

byl zajištěn prokazatelný pokrok směrem 

k závazkům pro rok 2030, měly by se 

členské státy s ohledem na svou 

specifickou právní úpravu a kapacitu 

přiblížit do roku 2025 průběžným úrovním 

emisí, které jsou stanoveny na základě 

lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich 

emisí pro rok 2020 úrovněmi definovanými 

podle závazků na snížení emisí pro rok 

2030, kromě případu, že by vznikly 

nepřiměřené náklady. Pokud emise do roku 

2025 takto sníženy být nemohou, měly by 

členské státy podat vysvětlení ve zprávě 

podávané v souladu s touto směrnicí. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby 

byl zajištěn prokazatelný pokrok směrem 

k závazkům pro rok 2030, měly by členské 

státy dosáhnout průběžného závazku pro 

rok 2025, které jsou stanoveny na základě 

lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich 

emisí pro rok 2020 úrovněmi definovanými 

podle závazků na snížení emisí pro rok 

2030, kromě případu, že by vznikly 

nepřiměřené náklady. Pokud emise do roku 

2025 takto sníženy být nemohou, měly by 

členské státy podat vysvětlení ve zprávě 

podávané v souladu s touto směrnicí. 

(9) Členské státy by měly splnit závazky ke 

snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby 

byl zajištěn prokazatelný pokrok směrem 

k závazkům pro rok 2030, měly by členské 

státy dosáhnout průběžného závazku pro 

rok 2025, které jsou stanoveny na základě 

lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich 

emisí pro rok 2020 úrovněmi definovanými 

podle závazků na snížení emisí pro rok 

2030, kromě případu, že by vznikly 

nepřiměřené náklady pro členské státy 

a hospodářské subjekty. Pokud emise do 

roku 2025 takto sníženy být nemohou, 

měly by členské státy podat vysvětlení ve 
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zprávě podávané v souladu s touto 

směrnicí. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Mezi lety 1990 a 2010 bylo v Unii 

dosaženo snížení emisí NH3 o 27,9%1a. Při 

stanovování nových závazků pro snížení 

emisí je odpovídajícím způsobem 

uznáváno jejich předběžné plnění 

členskými státy. Emise NH3 pocházející ze 

zemědělství podléhají biologickým 

procesům a je možné je z tohoto důvodu 

pouze snížit, ne však úplně vyloučit. 

 __________________ 

 1a Srov. Eurostat (2013). Agriculture, 

forestry and fishery statistics. 

Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, s. 119.  

Or. de 

Odůvodnění 

Odvětví zemědělství již dosáhlo určitých výsledků. Budoucí politika pro kvalitu ovzduší by 

proto měla zohlednit snížení emisí, ke kterému díky zemědělství již došlo. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Jan Huitema 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Od roku 1990 byly emise amoniaku  

v EU sníženy o téměř 30 %20a. Při 

stanovování emisních stropů pro NH3 by 

proto mělo být uznáno předchozí úsilí 

členských států o snížení NH3 

v zemědělském odvětví. Měly by také být 

brána v úvahu kompromisní řešení 

týkající se dobrých životních podmínek 

zvířat. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Viz brožura Eurostatu o statistice  

v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství  

z roku 2013, s. 115-121. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Národní závazky ke snížení emisí 

methanu a amoniaku do roku 2030 by 

měly přihlížet ke zvláštním rysům 

zemědělského odvětví a jeho omezeným 

možnostem snižování těchto emisí. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9b) Za účelem zajištění stejných tržních 

podmínek v EU by mělo být zohledněno 

snížení emisí NH3 do ovzduší v důsledku 

různých opatření zavedených v národních 

programech omezování znečištění 

ovzduší. To se týká směrnic 

91/676/EHS1a a 92/438/EHS1b. 

 __________________ 

 1 a Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 

prosince 1991 o ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991) 

 1 b Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 

května 1992 o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (Úř. věst. L 59, 

8.3.1996) 

Or. de 

Odůvodnění 

Zohlednění stávajících směrnic jako odkaz na součinnost s ochranou životního prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Jan Huitema 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9b) Za účelem zajištění rovných 

podmínek na evropské úrovni by mělo být 

v souvislosti s národními kontrolními 

programy stanovenými v této směrnici 

zohledněno snížení atmosférického NH3, 

kterého již bylo dosaženo díky různým 

politickým opatřením Unie, jako je 

směrnice o dusičnanech (91/676/EHS)  

a provádění vnitrostátních politik s cílem 
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snížit depozice NH3 v oblastech Natura 

2000 na základě směrnice o ptácích a 

stanovištích (92/43/EHS). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Některé členské státy si v souladu 

s Úmluvou o dálkovém znečišťování 

ovzduší přecházejícím hranice států zvolily 

možnost stanovit emisní stropy v odvětví 

dopravy na základě spotřebovaného paliva. 

Důsledkem byla nedostatečná soudržnost 

těchto stropů s celkovou spotřebou energie 

a příslušnými statistikami v těchto státech 

i v Unii jako celku. S cílem zaručit 

společný a soudržný základ pro všechny 

členské státy i pro Unii jako celek proto 

tato směrnice stanoví požadavky na 

podávání zpráv a závazky ke snížení emisí 

na základě vnitrostátní spotřeby energie 

a prodaného paliva, což zajistí lepší 

soudržnost s právními předpisy Unie 

v oblasti změny klimatu a energetiky. 

(10) Některé členské státy si v souladu 

s Úmluvou o dálkovém znečišťování 

ovzduší přecházejícím hranice států zvolily 

možnost stanovit emisní stropy v odvětví 

dopravy na základě spotřebovaného paliva. 

Důsledkem byla nedostatečná soudržnost 

těchto stropů s celkovou spotřebou energie 

a příslušnými statistikami v těchto státech 

i v Unii jako celku. S cílem zaručit 

společný a soudržný základ pro všechny 

členské státy i pro Unii jako celek proto 

tato směrnice stanoví požadavky na 

podávání zpráv a závazky ke snížení emisí 

na základě vnitrostátní spotřeby energie 

a prodaného paliva. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

vypouští se 
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úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 

1999/32/ES21. Členské státy by rovněž 

měly mít možnost splnit své závazky a 

průběžné úrovně emisí methanu (CH4) 

společně a využít k tomu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly 

za účelem kontroly plnění vlastních 

národních emisních stropů, závazků ke 

snížení emisí a průběžných úrovní emisí 

upravovat své národní emisní inventury 

s ohledem na pokročilejší vědecké 

poznatky a metodiky v oblasti emisí. 

Komise by mohla proti využití kterékoliv 

z těchto možností flexibility členským 

státem vznést námitku v případě, kdy by 

nebyly splněny podmínky stanovené v této 

směrnici. 
 

__________________  

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

 

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Navržený mechanismus flexibility pro námořní emise je příliš složitý a měl by být z návrhu 
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odstraněn, protože ne všechny členské státy jsou schopny čerpat z této flexibility užitek.  

Tento mechanismus by navíc mohl snížit předpokládaný přínos návrhu v oblasti zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně emisí 

methanu (CH4) společně a využít k tomu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly 

za účelem kontroly plnění vlastních 

národních emisních stropů, závazků ke 

snížení emisí a průběžných úrovní emisí 

upravovat své národní emisní inventury 

s ohledem na pokročilejší vědecké 

poznatky a metodiky v oblasti emisí. 
Komise by mohla proti využití kterékoliv 

z těchto možností flexibility členským 

státem vznést námitku v případě, kdy by 

nebyly splněny podmínky stanovené v této 

směrnici. 

 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí z 

mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně emisí 

methanu (CH4) společně a využít k tomu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 406/2009/ES22. Komise by mohla proti 

využití této flexibility členským státem 

vznést námitku v případě, kdy by nebyly 

splněny podmínky stanovené v této 

směrnici. 

__________________ __________________ 

Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

Směrnice Rady č. 1999/32/-{}-ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 
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Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí nákladově 

efektivním způsobem, měly by mít členské 

státy oprávnění započítat snížení emisí z 

mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 

1999/32/ES21. Členské státy by rovněž 

měly mít možnost splnit své závazky a 

průběžné úrovně emisí methanu (CH4) 

společně a využít k tomu rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 

406/2009/ES22. Členské státy by mohly za 

účelem kontroly plnění vlastních 

národních emisních stropů, závazků ke 

snížení emisí a průběžných úrovní emisí 

upravovat své národní emisní inventury s 

ohledem na pokročilejší vědecké poznatky 

a metodiky v oblasti emisí. Komise by 

mohla proti využití kterékoliv z těchto 

možností flexibility členským státem 

vznést námitku v případě, kdy by nebyly 

splněny podmínky stanovené v této 

směrnici. 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

možnost splnit své závazky a průběžné 

úrovně emisí methanu (CH4) společně  

a využít k tomu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22.  
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__________________ __________________ 

Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně emisí 

methanu (CH4) společně a využít k tomu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly 

za účelem kontroly plnění vlastních 

národních emisních stropů, závazků ke 

snížení emisí a průběžných úrovní emisí 

upravovat své národní emisní inventury 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. 

Komise by mohla proti využití kterékoliv 

z těchto možností flexibility členským 

státem vznést námitku v případě, kdy by 

nebyly splněny podmínky stanovené v této 

směrnici. 
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s ohledem na pokročilejší vědecké 

poznatky a metodiky v oblasti emisí. 
Komise by mohla proti využití kterékoliv 

z těchto možností flexibility členským 

státem vznést námitku v případě, kdy by 

nebyly splněny podmínky stanovené v této 

směrnici. 

__________________ __________________ 

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 13. 

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 13. 

Or. de 

Odůvodnění 

Methan je do programu v oblasti změny klimatu již zahrnut prostřednictvím rozhodnutí o 

sdílení úsilí a v rámci systému obchodování s emisemi. Pokud by se na něj měla vztahovat i 

směrnice o národních emisních stropech, došlo by k dvojí regulaci, které by vzhledem ke 

snahám o zlepšování právní úpravy a o účelnost právních předpisů pro malé a střední 

podniky mělo být zabráněno.  

 

Pozměňovací návrh  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 
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z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně 

emisí methanu (CH4) společně a využít 

k tomu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22 . 

Členské státy by mohly za účelem kontroly 

plnění vlastních národních emisních stropů, 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí upravovat své národní emisní 

inventury s ohledem na pokročilejší 

vědecké poznatky a metodiky v oblasti 

emisí. Komise by mohla proti využití 

kterékoliv z těchto možností flexibility 

členským státem vznést námitku v případě, 

kdy by nebyly splněny podmínky 

stanovené v této směrnici. 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES. 

Členské státy by mohly za účelem kontroly 

plnění vlastních národních emisních stropů, 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí upravovat své národní emisní 

inventury s ohledem na pokročilejší 

vědecké poznatky a metodiky v oblasti 

emisí. Komise by mohla proti využití 

kterékoliv z těchto možností flexibility 

členským státem vznést námitku v případě, 

kdy by nebyly splněny podmínky 

stanovené v této směrnici. 

__________________ __________________ 

21Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

21Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

22Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

22Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  89 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně 

emisí methanu (CH4) společně a využít 

k tomu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. 

Členské státy by mohly za účelem kontroly 

plnění vlastních národních emisních stropů, 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí upravovat své národní emisní 

inventury s ohledem na pokročilejší 

vědecké poznatky a metodiky v oblasti 

emisí. Komise by mohla proti využití 

kterékoliv z těchto možností flexibility 

členským státem vznést námitku v případě, 

kdy by nebyly splněny podmínky 

stanovené v této směrnici. 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí 

z mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. 

Členské státy by mohly za účelem kontroly 

plnění vlastních národních emisních stropů, 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí upravovat své národní emisní 

inventury s ohledem na pokročilejší 

vědecké poznatky a metodiky v oblasti 

emisí. Komise by mohla proti využití 

kterékoliv z těchto možností flexibility 

členským státem vznést námitku v případě, 

kdy by nebyly splněny podmínky 

stanovené v této směrnici. 

__________________ __________________ 

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 13. 

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13) 13. 

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

 

Or. de 
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Odůvodnění 

Methan je skleníkový plyn, jehož se týká již rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (Rozhodnutí 

406/2009/ES) v rámci klimaticko-energetického balíčku EU. Pokud by směrnice o národních 

emisních stropech obsahovala i závazky ke snížení emisí methanu, došlo by k nadměrné 

regulaci. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Kateřina Konečná 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí nákladově 

efektivním způsobem, měly by mít členské 

státy oprávnění započítat snížení emisí z 

mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně emisí 

methanu (CH4) společně a využít k tomu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly 

za účelem kontroly plnění vlastních 

národních emisních stropů, závazků ke 

snížení emisí a průběžných úrovní emisí 

upravovat své národní emisní inventury s 

ohledem na pokročilejší vědecké poznatky 

a metodiky v oblasti emisí. Komise by 

mohla proti využití kterékoliv z těchto 

možností flexibility členským státem 

vznést námitku v případě, kdy by nebyly 

splněny podmínky stanovené v této 

směrnici. 

 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí nákladově 

efektivním způsobem, měly by mít členské 

státy oprávnění započítat snížení emisí z 

mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. 

Členské státy by rovněž měly mít možnost 

splnit své závazky a průběžné úrovně emisí 

methanu (CH4) společně a využít k tomu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly 

za účelem kontroly plnění vlastních 

národních emisních stropů, závazků ke 

snížení emisí a průběžných úrovní emisí 

upravovat své národní emisní inventury s 

ohledem na pokročilejší vědecké poznatky 

a metodiky v oblasti emisí. Členské státy 

by mohly zprůměrovat míru ročních 

národních emisí za daný rok, za rok 

tomuto roku předcházející a za následující 

rok pod podmínkou, že tato průměrná 

hodnota nepřesáhne jejich závazek v této 

oblasti z důvodu neočekávaných 

povětrnostních podmínek nebo 

hospodářské situace postihující jejich 

zdroje energie. Komise by mohla proti 

využití kterékoliv z těchto možností 
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flexibility členským státem vznést námitku 

v případě, kdy by nebyly splněny 

podmínky stanovené v této směrnici. 

__________________ __________________ 

Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

 

        Or. en 

Pozměňovací návrh  91 

Jan Huitema 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí nákladově 

efektivním způsobem, měly by mít členské 

státy oprávnění započítat snížení emisí z 

mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. 

Členské státy by rovněž měly mít 

možnost splnit své závazky a průběžné 

úrovně emisí methanu (CH4) společně a 

využít k tomu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. 

Členské státy by mohly za účelem kontroly 

plnění vlastních národních emisních stropů, 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

(11) Aby se podpořilo plnění národních 

závazků ke snížení emisí a průběžných 

úrovní emisí nákladově efektivním 

způsobem, měly by mít členské státy 

oprávnění započítat snížení emisí z 

mezinárodní námořní dopravy, pokud je 

úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než 

úroveň emisí při splnění norem daných 

právními předpisy Unie, a to i pokud jde o 

mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, 

které stanoví směrnice Rady 

1999/32/ES2121. Členské státy by mohly za 

účelem kontroly plnění vlastních národních 

emisních stropů, závazků ke snížení emisí 

a průběžných úrovní emisí upravovat své 

národní emisní inventury s ohledem na 

pokročilejší vědecké poznatky a metodiky 

v oblasti emisí. Komise by mohla proti 
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úrovní emisí upravovat své národní emisní 

inventury s ohledem na pokročilejší 

vědecké poznatky a metodiky v oblasti 

emisí. Komise by mohla proti využití 

kterékoliv z těchto možností flexibility 

členským státem vznést námitku v případě, 

kdy by nebyly splněny podmínky 

stanovené v této směrnici. 

využití kterékoliv z těchto možností 

flexibility členským státem vznést námitku 

v případě, kdy by nebyly splněny 

podmínky stanovené v této směrnici. 

__________________ __________________ 

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 

26. dubna 1999 o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech a o změně 

směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 

11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

22 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES ze dne 

23. dubna 2009 o úsilí členských států 

snížit emise skleníkových plynů, aby byly 

splněny závazky Společenství v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 (Úř.věst. L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

Odůvodnění 

Zahrnutí závazků ke snížení emisí methanu do směrnice NEC omezuje flexibilitu poskytnutou 

v rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (rozhodnutí 406/2009/ES) o snížení emisí skleníkových plynů 

a způsobuje nadměrnou regulaci vzhledem k tomu, že methan je skleníkový plyn, na jehož 

emise se již vztahuje rozhodnutí 406/2009/ES v rámci evropské klimatické a energetické 

politiky. Opatření k dalšímu snížení emisí methanu by navíc měla vliv na dobré životní 

podmínky zvířat. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Členské státy mohou za účelem 

kontroly plnění svých národních emisních 

stropů a svých závazků ke snížení emisí 
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upravovat své národní emisní inventury 

s ohledem na pokročilejší vědecké 

poznatky a metodiky v oblasti emisí. 

Jestliže členské státy své cíle ke snížení 

emisí v určitém roce kvůli 

nepředvídatelným okolnostem nedodrží, 

měly by mít možnost namísto toho uvést 

tříletý průměr z aktuálního roku a dvou 

let předcházejících, jestliže tento průměr 

jejich cíl ke snížení emisí nepřesahuje. 

Or. de 

Odůvodnění 

Tento nástroj pružnosti odpovídá postupu Göteborgského protokolu. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a průběžné 

úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení 

cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V 

tomto směru by členské státy měly 

zohlednit potřebu snížit emise v zónách a 

aglomeracích s nadměrnými koncentracemi 

látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch 

zónách a aglomeracích, které významně 

přispívají ke znečištění ovzduší v jiných 

zónách a aglomeracích, a to i v sousedních 

zemích. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by v této souvislosti 

měly přispívat k úspěšnému provádění 

plánů kvality ovzduší stanovených 

v článku 23 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23. 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a účinně 

přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti 

kvality ovzduší. V tomto směru by členské 

státy měly, po projednání s příslušným 

místním či regionálním orgánem, 
zohlednit potřebu snížit emise v zónách a 

aglomeracích s nadměrnými koncentracemi 

látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch 

zónách a aglomeracích, které významně 

přispívají ke znečištění ovzduší v jiných 

zónách a aglomeracích, a to i v sousedních 

zemích. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by v této souvislosti 

měly přispívat k úspěšnému provádění 

plánů kvality ovzduší stanovených 

v článku 23 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23. 
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__________________ __________________ 

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Závazky ke snížení emisí do roku 2025 by měly být závazné. Členské státy by měly vytváření 

národních programů omezování znečištění ovzduší (NAPCP) projednávat s místními či 

regionálními orgány. 

 

Pozměňovací návrh  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a průběžné 

úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení 

cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V 

tomto směru by členské státy měly 

zohlednit potřebu snížit emise v zónách a 

aglomeracích s nadměrnými koncentracemi 

látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch 

zónách a aglomeracích, které významně 

přispívají ke znečištění ovzduší v jiných 

zónách a aglomeracích, a to i v sousedních 

zemích. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by v této souvislosti 

měly přispívat k úspěšnému provádění 

plánů kvality ovzduší stanovených 

v článku 23 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23. 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a účinně 

přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti 

kvality ovzduší. V tomto směru by členské 

státy měly zohlednit potřebu snížit emise 

v zónách a aglomeracích s nadměrnými 

koncentracemi látek znečišťujících ovzduší 

a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které 

významně přispívají ke znečištění ovzduší 

v jiných zónách a aglomeracích, a to i 

v sousedních zemích. Národní programy 

omezování znečištění ovzduší by v této 

souvislosti měly přispívat k úspěšnému 

provádění plánů kvality ovzduší 

stanovených v článku 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Směrnice Evropského parlamentu 23 Směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

Or. de 

Odůvodnění 

Členské státy by měly mít možnost dosáhnout svých cílů pro snížení emisí v roce 2030 různými 

způsoby. Za tímto účelem by jim měla být poskytnuta flexibilita, pokud jde o volbu způsobu, 

který pro ně bude nejméně nákladný. 

 

Pozměňovací návrh  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a průběžné 

úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení 

cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V 

tomto směru by členské státy měly 

zohlednit potřebu snížit emise v zónách a 

aglomeracích s nadměrnými koncentracemi 

látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch 

zónách a aglomeracích, které významně 

přispívají ke znečištění ovzduší v jiných 

zónách a aglomeracích, a to i v sousedních 

zemích. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by v této souvislosti 

měly přispívat k úspěšnému provádění 

plánů kvality ovzduší stanovených 

v článku 23 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23. 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a účinně 

přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti 

kvality ovzduší. V tomto směru by členské 

státy měly zohlednit potřebu snížit emise 

v zónách a aglomeracích s nadměrnými 

koncentracemi látek znečišťujících ovzduší 

a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které 

významně přispívají ke znečištění ovzduší 

v jiných zónách a aglomeracích, a to i 

v sousedních zemích. Národní programy 

omezování znečištění ovzduší by v této 

souvislosti měly přispívat k úspěšnému 

provádění plánů kvality ovzduší 

stanovených v článku 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 
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ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Kateřina Konečná 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a průběžné 

úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení 

cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V 

tomto směru by členské státy měly 

zohlednit potřebu snížit emise v zónách a 

aglomeracích s nadměrnými koncentracemi 

látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch 

zónách a aglomeracích, které významně 

přispívají ke znečištění ovzduší v jiných 

zónách a aglomeracích, a to i v sousedních 

zemích. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by v této souvislosti 

měly přispívat k úspěšnému provádění 

plánů kvality ovzduší stanovených 

v článku 23 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23. 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a účinně 

přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti 

kvality ovzduší. V tomto směru by členské 

státy měly zohlednit potřebu snížit emise 

v zónách a aglomeracích s nadměrnými 

koncentracemi látek znečišťujících ovzduší 

a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které 

významně přispívají ke znečištění ovzduší 

v jiných zónách a aglomeracích, a to i 

v sousedních zemích. Národní programy 

omezování znečištění ovzduší by v této 

souvislosti měly přispívat k úspěšnému 

provádění plánů kvality ovzduší 

stanovených v článku 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout 

a provádět svůj národní program 

omezování znečištění ovzduší s cílem 

splnit příslušné požadavky na snížení 

emisí a průběžné úrovně emisí a účinně 

přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti 

kvality ovzduší. V tomto směru by členské 

státy měly zohlednit potřebu snížit emise 

v zónách a aglomeracích s nadměrnými 

koncentracemi látek znečišťujících ovzduší 

a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které 

významně přispívají ke znečištění ovzduší 

v jiných zónách a aglomeracích, a to 

i v sousedních zemích. Národní programy 

omezování znečištění ovzduší by v této 

souvislosti měly přispívat k úspěšnému 

provádění plánů kvality ovzduší 

stanovených v článku 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/50/ES23. 

(12) Členské státy by měly přijmout 

a provádět svůj národní program 

omezování znečištění ovzduší s cílem 

přiblížit se příslušným požadavkům na 

snížení emisí a průběžné úrovně emisí 

a účinně přispívat k dosažení cílů Unie 

v oblasti kvality ovzduší. V tomto směru 

by členské státy měly zohlednit potřebu 

snížit emise v zónách a aglomeracích 

s nadměrnými koncentracemi látek 

znečišťujících ovzduší a/nebo v těch 

zónách a aglomeracích, které významně 

přispívají ke znečištění ovzduší v jiných 

zónách a aglomeracích, a to i v sousedních 

zemích. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by v této souvislosti 

měly přispívat k úspěšnému provádění 

plánů kvality ovzduší stanovených 

v článku 23 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

23 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout 

a provádět svůj národní program 

(12) Členské státy by měly přijmout 

a provádět svůj národní program 
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omezování znečištění ovzduší s cílem 

splnit příslušné požadavky na snížení emisí 

a průběžné úrovně emisí a účinně přispívat 

k dosažení cílů Unie v oblasti kvality 

ovzduší. V tomto směru by členské státy 

měly zohlednit potřebu snížit emise 

v zónách a aglomeracích s nadměrnými 

koncentracemi látek znečišťujících ovzduší 

a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které 

významně přispívají ke znečištění ovzduší 

v jiných zónách a aglomeracích, a to 

i v sousedních zemích. Národní programy 

omezování znečištění ovzduší by v této 

souvislosti měly přispívat k úspěšnému 

provádění plánů kvality ovzduší 

stanovených v článku 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/50/ES23. 

omezování znečištění ovzduší s cílem 

splnit příslušné požadavky na snížení emisí 

a průběžné úrovně emisí a účinně přispívat 

k dosažení cílů Unie v oblasti kvality 

ovzduší. V tomto směru by členské státy 

měly zohlednit potřebu snížit emise 

v zónách a aglomeracích s vysokými 

koncentracemi látek znečišťujících ovzduší 

a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které 

významně přispívají ke znečištění ovzduší 

v jiných zónách a aglomeracích, a to 

i v sousedních zemích. Národní programy 

omezování znečištění ovzduší by v této 

souvislosti měly přispívat k úspěšnému 

provádění plánů kvality ovzduší 

stanovených v článku 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/50/ES23 

__________________ __________________ 

23 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

23 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a průběžné 

úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení 

cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V 

tomto směru by členské státy měly 

zohlednit potřebu snížit emise v zónách a 

aglomeracích s nadměrnými koncentracemi 

látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch 

(12) Členské státy by měly přijmout a 

provádět svůj národní program omezování 

znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné 

požadavky na snížení emisí a průběžné 

úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení 

cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V 

tomto směru by členské státy měly 

zohlednit potřebu snížit emise v zónách a 

aglomeracích s nadměrnými koncentracemi 

látek znečišťujících ovzduší, a to 
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zónách a aglomeracích, které významně 

přispívají ke znečištění ovzduší v jiných 

zónách a aglomeracích, a to i v sousedních 

zemích. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by v této souvislosti 

měly přispívat k úspěšnému provádění 

plánů kvality ovzduší stanovených 

v článku 23 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23. 

především v blízkosti škol, středisek denní 

péče, domovů důchodců, nemocnic a/nebo 

v těch zónách a aglomeracích, které 

významně přispívají ke znečištění ovzduší 

v jiných zónách a aglomeracích, a to i 

v sousedních zemích. Národní programy 

omezování znečištění ovzduší by v této 

souvislosti měly přispívat k úspěšnému 

provádění plánů kvality ovzduší 

stanovených v článku 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) K zajištění účinnosti této směrnice a 

opatření za účelem plnění jejích cílů jsou 

nezbytné inspekce v oblasti ochrany 

životního prostředí a dozor nad trhem. 

Členské státy by měly zajistit dostatečné 

zdroje k účinnému provádění inspekcí a 

dozoru nad trhem.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) V případě nedodržení závazků ke 

snížení emisí stanovených touto směrnicí 

pro roky 2020, 2025 a 2030 by členské 

státy neměly přenášet povinnost splnit tyto 

závazky na orgány, které nemají 

strategickou způsobilost a schopnost k 

jejich naplnění.    

Or. en 

Odůvodnění 

V případě, kdy členský stát nedodrží své závazky stanovené směrnicí o národních emisních 

stropech (NECD), je důležité chránit místní orgány, které často fungují s omezeným 

rozpočtem, před sankcemi, které by jim mohly být uloženy v rámci řízení o nesplnění 

povinnosti. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3 a 

PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. 

Členské státy by měly mít vzhledem ke 

specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

nákladově efektivní opatření, která lze 

uplatnit v odvětví zemědělství, aby se 

snížily emise NH3 a PM2,5 do ovzduší 

z hlavních zdrojů emisí. Některá z těchto 

opatření jsou spojena se značnými dalšími 

náklady, které malé a střední zemědělské 

podniky nemají povinnost nést. 

Zemědělským podnikům, které spadají do 

oblasti platnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 

24. listopadu 2010 o průmyslových 

emisích, může být udělena výjimka.  
Členské státy by měly mít vzhledem ke 
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specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

 Zlepšení kvality ovzduší, aniž by byla 

ohrožena budoucnost zemědělských 

podniků, může být dosaženo pouze 

prostřednictvím přiměřených opatření. 

Snahy, které jsou v zemědělském odvětví 

vyvíjeny za účelem inovace postupů chovu 

zvířat, nesmějí být zmařeny požadavkem 

na snížení emisí látek znečišťujících 

ovzduší. Národní programy omezování 

znečištění ovzduší musejí umožňovat 

vyvážený poměr mezi formami chovu 

zvířat, jež jsou z politického a sociálního 

hlediska žádoucí, a snižováním emisí. 
 

Or. de 

Odůvodnění 

V oblasti zemědělství dochází ke střetu cílů mezi různými politickými oblastmi. Zachování 

drobných zemědělců nesmí být ohroženo nesplnitelnými cíli. Díky spojení se směrnicí o 

průmyslových emisích bude dosaženo zdokonalení právních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  103 

Jan Huitema 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3 a 

PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. 

Členské státy by měly mít vzhledem ke 

specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3 a 

PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. 

Tato opatření by měla vycházet z 

konkrétních informací a údajů, 

zohledňovat vědecký pokrok a předchozí 

opatření přijatá členskými státy a měla by 

být efektivní z hlediska nákladů. Členské 
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státy by měly mít vzhledem ke specifickým 

vnitrostátním okolnostem právo provádět i 

jiná opatření, než stanoví tato směrnice, 

pokud budou tato opatření mít na životní 

prostředí rovnocenný vliv. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3 a 

PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. 

Členské státy by měly mít vzhledem ke 

specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

nákladově efektivní opatření, která lze 

uplatnit v odvětví zemědělství, aby se 

snížily emise NH3 a PM2,5 do ovzduší 

z hlavních zdrojů emisí. Investice do 

snižování emisí v zemědělství mají 

dlouhodobý dopad, který se liší v závislosti 

na velikosti zemědělského podniku. Toto 

je třeba vzít v úvahu, aby bylo dosaženo 

úspěšné podpory využívání opatření ke 

snižování emisí. Členské státy by měly mít 

vzhledem ke specifickým vnitrostátním 

okolnostem právo provádět i jiná opatření, 

než stanoví tato směrnice, pokud budou 

tato opatření mít na životní prostředí 

rovnocenný vliv. Zlepšování kvality 

ovzduší může být dosaženo jedině 

prostřednictvím přiměřených opatření, 

která neohrozí budoucnost zemědělských 

podniků. Závazky ke snižování emisí látek 

znečišťujících ovzduší nesmí narušovat 

úsilí zemědělského odvětví o rozvoj 

postupů při chovu zvířat.  Národní 

programy omezování znečištění ovzduší by 

měly nabídnout rovnováhu mezi politicky 

a sociálně žádoucím chovem zvířat a 

omezováním znečištění. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NO3 

a PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů 

emisí. Členské státy by měly mít vzhledem 

ke specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise do 

ovzduší z hlavních zdrojů emisí, přičemž 

však nesmí dojít ke zhoršení životních 

podmínek zvířat. Členské státy by měly 

mít vzhledem ke specifickým vnitrostátním 

okolnostem právo provádět i jiná opatření, 

než stanoví tato směrnice, pokud budou 

tato opatření mít na životní prostředí 

rovnocenný vliv. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3 a 

PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. 

Členské státy by měly mít vzhledem ke 

specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3, 

CH4 a PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů 

emisí. Členské státy by měly mít vzhledem 

ke specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Opatření ke snížení methanu by měla být podporována na vnitrostátní úrovni, aby se snížila 

koncentrace přízemního ozonu způsobená methanem a jinými znečišťujícími látkami. Řadu z 

těchto opatření by bylo možné rozvinout s finanční podporou programů EU pro rozvoj 

venkova a některá opatření by dokonce nevyžadovala žádné náklady na provedení (např. 

systémy vyrábějící bioplyn vytvářejí další možný zdroj příjmu z prodeje elektřiny). 

Pozměňovací návrh  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3 a 

PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. 

Členské státy by měly mít vzhledem ke 

specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

(13) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření, která lze uplatnit v odvětví 

zemědělství, aby se snížily emise NH3, 

CH4 a PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů 

emisí. Členské státy by měly mít vzhledem 

ke specifickým vnitrostátním okolnostem 

právo provádět i jiná opatření, než stanoví 

tato směrnice, pokud budou tato opatření 

mít na životní prostředí rovnocenný vliv. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Národní programy omezování 

znečištění ovzduší by měly zahrnovat 

opatření na snížení emisí z hlavních 

zdrojů, která lze uplatnit ve všech 

příslušných odvětvích včetně zemědělství, 

průmyslu, silniční dopravy, nesilničních 

pojízdných strojů, vnitrozemské a 

vnitrostátní lodní dopravy, vytápění 
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domácností a rozpouštědel. Členské státy 

by měly mít vzhledem ke specifickým 

vnitrostátním podmínkám právo provádět 

i jiná opatření, než stanoví tato směrnice, 

pokud budou tato opatření mít na životní 

prostředí rovnocenný vliv. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Při provádění této směrnice ve 

vnitrostátním právu je nutné se vyvarovat 

překrývání se směrnicí Rady 91/676/ES ze 

dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů. Směrnice 91/676/ES již obsahuje 

velmi komplexní a podrobná pravidla ke 

zvýšení účinnosti hnojiv, ke skladování a 

rozmístění hnojiv a tím k zabránění úniku 

dusíku, což má nepřímý pozitivní vliv na 

kvalitu ovzduší. 

Or. de 

Odůvodnění 

Směrnice o dusičnanech již obsahuje podrobná ustanovení k zabránění úniku dusíku. Tato 

skutečnost by měla být ve směrnici o národních emisních stropech zohledněna, aby se 

předešlo dvojí regulaci. 

 

Pozměňovací návrh  110 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Při provádění této směrnice ve 

vnitrostátním právu je nutné se vyvarovat 

překrývání se směrnicí Rady 91/676/ES ze 

dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů. Směrnice 91/676/ES již obsahuje 

velmi komplexní a podrobná pravidla ke 

zvýšení účinnosti hnojiv, ke skladování a 

rozmístění hnojiv a tím k zabránění úniku 

dusíku, což má nepřímý pozitivní vliv na 

kvalitu ovzduší.   

Or. de 

Odůvodnění 

Ačkoli směrnice o dusičnanech již obsahuje podrobná ustanovení k zabránění úniku dusíku, je 

tato skutečnost v návrhu Komise ke směrnici o národních emisních stropech ignorována a je 

předepsáno vyhotovení nových akčních programů.  V zájmu snížení administrativní zátěže je 

třeba zabránit dvojí regulaci. 

 

Pozměňovací návrh  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13b) Programy omezování znečištění 

ovzduší by neměly pro odvětví průmyslu 

stanovovat žádná opatření, která by 

překračovala nejlepší dostupné techniky 

(NDT) stanovené ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU1 a. 

 __________________ 

 1 a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/75/EU ze dne 

24. listopadu 2010 o průmyslových 

emisích (integrované prevenci 

a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 
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17.12.2010, s. 17). 

Or. de 

Odůvodnění 

Odvětví průmyslu by nemělo být nuceno využívat opatření ke snížení emisí svých zařízení, 

která překračují nejlepší dostupné techniky, jež jsou zakotveny ve směrnici o průmyslových 

emisích. To platí především pro opatření, která není možno realizovat nákladově efektivním 

způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Za účelem zlepšení kvality ovzduší 

především v městských oblastech by 

národní programy omezování znečištění 

ovzduší měly zahrnovat opatření na 

snížení emisí oxidu dusíku a částic v 

městských oblastech. 

Or. en 

Odůvodnění 

Kromě zavádění technických řešení na úrovni EU (např. normy Euro) by členské státy měly 

vytvářet, přijímat a provádět jiná než technická opatření, která mohou významně snížit 

znečištění ovzduší spojené s provozem vozidel, zlepšit zdravotní stav obyvatelstva a životní 

prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  113 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) V zájmu vytváření programů 

omezování znečištění ovzduší a jejich 

případných významných aktualizací, které 

vycházejí z dostatečného množství 

spolehlivých informací, by měly členské 

státy tyto programy a změny v situaci, kdy 

jsou ještě všechny možnosti týkající se 

politik a opatření otevřené, podrobit 

veřejným konzultacím a konzultacím 

s příslušnými orgány na všech úrovních. 

Členské státy by se měly zapojit do 

přeshraničních konzultací, pokud by 

provádění jejich programu mohlo mít vliv 

na kvalitu ovzduší v jiné zemi, a to 

v souladu s požadavky stanovenými 

v právních předpisech Unie i 

v mezinárodních právních předpisech, mj. 

v Úmluvě OSN o posuzování vlivů na 

životní prostředí překračujících hranice 

států (Espoo, 1991) a jejím Protokolu o 

strategickém posuzování vlivů na životní 

prostředí (Kyjev, 2003)24, který schválila 

Rada. 

(15) V zájmu vytváření programů 

omezování znečištění ovzduší a jejich 

případných významných aktualizací, které 

vycházejí z dostatečného množství 

spolehlivých informací získaných na 

základě opakovatelných měření a 

výsledků šetření, by měly členské státy 

tyto programy a změny v situaci, kdy jsou 

ještě všechny možnosti týkající se politik a 

opatření otevřené, podrobit veřejným 

konzultacím a konzultacím s příslušnými 

orgány na všech úrovních. Členské státy by 

se měly zapojit do přeshraničních 

konzultací, pokud by provádění jejich 

programu mohlo mít vliv na kvalitu 

ovzduší v jiné zemi, a to v souladu 

s požadavky stanovenými v právních 

předpisech Unie i v mezinárodních 

právních předpisech, mj. v Úmluvě OSN o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

překračujících hranice států (Espoo, 1991) 

a jejím Protokolu o strategickém 

posuzování vlivů na životní prostředí 

(Kyjev, 2003)24, který schválila Rada. 

__________________ __________________ 

24 Rozhodnutí Rady č. 2008/871/ES ze dne 

20. října 2008 o schválení Protokolu o 

strategickém posuzování vlivů na životní 

prostředí k Úmluvě EHK OSN o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států, podepsané 

v Espoo roku 1991, jménem Evropského 

společenství (Úř. věst. L 308, 19.11.2008, 

s. 33). 

24 Rozhodnutí Rady č. 2008/871/ES ze dne 

20. října 2008 o schválení Protokolu o 

strategickém posuzování vlivů na životní 

prostředí k Úmluvě EHK OSN o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států, podepsané 

v Espoo roku 1991, jménem Evropského 

společenství (Úř. věst. L 308, 19.11.2008, 

s. 33). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) V zájmu vytváření programů 

omezování znečištění ovzduší a jejich 

případných významných aktualizací, které 

vycházejí z dostatečného množství 

spolehlivých informací, by měly členské 

státy tyto programy a změny v situaci, kdy 

jsou ještě všechny možnosti týkající se 

politik a opatření otevřené, podrobit 

veřejným konzultacím a konzultacím 

s příslušnými orgány na všech úrovních. 

Členské státy by se měly zapojit do 

přeshraničních konzultací, pokud by 

provádění jejich programu mohlo mít vliv 

na kvalitu ovzduší v jiné zemi, a to 

v souladu s požadavky stanovenými 

v právních předpisech Unie i 

v mezinárodních právních předpisech, mj. 

v Úmluvě OSN o posuzování vlivů na 

životní prostředí překračujících hranice 

států (Espoo, 1991) a jejím Protokolu o 

strategickém posuzování vlivů na životní 

prostředí (Kyjev, 2003)24, který schválila 

Rada. 

(15) V zájmu vytváření programů 

omezování znečištění ovzduší a jejich 

případných významných aktualizací, které 

vycházejí z dostatečného množství 

spolehlivých, vědecky podložených 

informací, by měly členské státy tyto 

programy a změny v situaci, kdy jsou ještě 

všechny možnosti týkající se politik a 

opatření otevřené, podrobit veřejným 

konzultacím a konzultacím s příslušnými 

orgány na všech úrovních. Členské státy by 

se měly zapojit do přeshraničních 

konzultací, pokud by provádění jejich 

programu mohlo mít vliv na kvalitu 

ovzduší v jiné zemi, a to v souladu 

s požadavky stanovenými v právních 

předpisech Unie i v mezinárodních 

právních předpisech, mj. v Úmluvě OSN o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

překračujících hranice států (Espoo, 1991) 

a jejím Protokolu o strategickém 

posuzování vlivů na životní prostředí 

(Kyjev, 2003)24, který schválila Rada. 

__________________ __________________ 

24 Rozhodnutí Rady č. 2008/871/ES ze dne 

20. října 2008 o schválení Protokolu o 

strategickém posuzování vlivů na životní 

prostředí k Úmluvě EHK OSN o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států, podepsané 

v Espoo roku 1991, jménem Evropského 

společenství (Úř. věst. L 308, 19.11.2008, 

s. 33). 

24 Rozhodnutí Rady č. 2008/871/ES ze dne 

20. října 2008 o schválení Protokolu o 

strategickém posuzování vlivů na životní 

prostředí k Úmluvě EHK OSN o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice států, podepsané 

v Espoo roku 1991, jménem Evropského 

společenství (Úř. věst. L 308, 19.11.2008, 

s. 33). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) V souladu s Aarhuskou úmluvou o 

přístupu k informacím, účasti veřejnosti 

na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí 

a s judikaturou Soudního dvora by 

veřejnost měla mít široký přístup k právní 

ochraně, aby bylo zajištěno účinné 

provádění a prosazování této směrnice a 

posílena ochrana práva na život v 

prostředí přiměřeném pro lidské zdraví a 

vysokou kvalitu života. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) K zajištění účinnosti této směrnice a 

opatření za účelem plnění jejích cílů jsou 

nezbytné inspekce v oblasti ochrany 

životního prostředí a dozor nad trhem. 

Or. en 

Odůvodnění 

To, že normy Euro pro vozidla se vznětovými motory nepřinesly očekávané snížení emisí NOx, 

ukázalo, že technická opatření nejsou vždy účinná ve skutečných provozních podmínkách.  

Tento pozměňovací návrh by zaručil, aby členské státy identifikovaly podobné problémy a 

přijaly nápravná opatření v zájmu dodržení svých závazků ke snižování emisí. Také by vznikl 

tlak na výrobce, aby zaručili, že vozidla a zařízení dosahují náležitých výsledků v podmínkách 

reálného provozu.  

 

Pozměňovací návrh  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15c) Při posuzování součinnosti politiky 

EU v oblasti kvality ovzduší a politiky v 

oblasti klimatu a energetiky by Komise 

měla vzít v úvahu studii Evropského 

parlamentu „Doplňkové posouzení 

dopadů interakce mezi politikou EU v 

oblasti kvality ovzduší a politikou v oblasti 

klimatu a energetiky“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Členské státy by měly u všech 

znečišťujících látek, kterými se zabývá tato 

směrnice, zavést emisní inventury, 

prognózy a informativní zprávy o 

inventurách a předkládat je, což by mělo 

následně Unii umožnit, aby splnila své 

povinnosti týkající se podávání zpráv v 

rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování 

ovzduší přecházejícím hranice států a jejích 

protokolů. 

(16) Členské státy by měly u všech 

znečišťujících látek, kterými se zabývá tato 

směrnice, zavést emisní inventury, 

prognózy a informativní zprávy o 

inventurách a předkládat je, což musí 

následně Unii umožnit, aby splnila své 

povinnosti týkající se podávání zpráv v 

rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování 

ovzduší přecházejícím hranice států a jejích 

protokolů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Inventury, prognózy a vypracované zprávy z inventur určitě musí Unii umožnit, aby splnila 

své povinnosti týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší 

přecházejícím hranice států a jejích protokolů. 
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Pozměňovací návrh  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) V souladu s Aarhuskou úmluvou o 

přístupu k informacím, účasti veřejnosti 

na rozhodování a přístupu k právní 

ochraně v záležitostech životního prostředí 

a s judikaturou Soudního dvora by 

veřejnost měla mít široký přístup k právní 

ochraně, aby bylo zajištěno účinné 

provádění a prosazování této směrnice a 

posílena ochrana práva na život v 

prostředí přiměřeném pro lidské zdraví a 

vysokou kvalitu života. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Aby bylo možné zohlednit technický 

vývoj, měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie k úpravě pokynů 

k podávání zpráv stanovených v příloze I a 

dále v části 1 přílohy III a v přílohách IV 

a V, a to s cílem přizpůsobit je 

technickému vývoji. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

odborné úrovni. Při přípravě 

a vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci by Komise měla zajistit, aby 

byly příslušné dokumenty předány 

současně, včas a vhodným způsobem 

(21) Akty týkající se úpravy pokynů 

k podávání zpráv stanovených v příloze I a 

dále v části 1 přílohy III a v přílohách IV 

a V s cílem přizpůsobit je technickému 

vývoji by měly být předloženy Evropskému 

parlamentu a Radě. 
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Evropskému parlamentu a Radě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  121 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Aby bylo možné zohlednit technický 

vývoj, měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie k úpravě pokynů k podávání 

zpráv stanovených v příloze I a dále 

v části 1 přílohy III a v přílohách IV a V, a 

to s cílem přizpůsobit je technickému 

vývoji. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

(21) Aby bylo možné zohlednit technický 

vývoj, měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie k úpravě pokynů k podávání 

zpráv stanovených v příloze I a dále 

v části 1 přílohy III a v přílohách IV a V, a 

to s cílem přizpůsobit je technickému 

vývoji. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace s dotčenými 

zúčastněnými stranami, a to i na odborné 

úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) V zájmu zajištění shodných podmínek 

pro provádění této směrnice by měly být 

prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto 

pravomoci by se měly vykonávat v souladu 

vypouští se 
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s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/201127 . 

__________________  

27 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Tato směrnice vyžaduje, aby členské 

státy splnily závazky ke snížení emisí 

stanovené v příloze II této směrnice. 

Členské státy by však měly mít možnost 

rozhodnout se, jak těmto závazkům dostát 

nákladově nejefektivnějším způsobem. 

Opatření navržená v příloze III této 

směrnice by tedy měla být považována za 

orientační. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  124 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Členské státy by měly stanovit 

pravidla pro ukládání sankcí za porušení 

(Netýká se českého znění.) 
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vnitrostátních předpisů přijatých na 

základě této směrnice a zajistit jejich 

uplatňování. Tyto sankce by měly být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  125 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) vyzývá kandidátské a potenciální 

kandidátské země, aby své vnitrostátní 

předpisy uvedly co nejvíce do souladu 

s touto směrnicí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tato směrnice zavádí pro členské státy 

mezní hodnoty emisí znečišťujících látek 

způsobujících acidifikaci a eutrofizaci, 

prekurzorů ozonu, primárních částic a 

prekurzorů sekundárních částic a dalších 

látek znečišťujících ovzduší a požaduje 

vytvoření, přijetí a provádění národních 

programů omezování znečištění ovzduší, 

jakož i monitorování emisí znečišťujících 

látek a jejich dopadů a podávání zpráv o 

nich. 

Tato směrnice zavádí pro členské státy 

mezní hodnoty emisí znečišťujících látek 

způsobujících acidifikaci a eutrofizaci, 

určitých prekurzorů ozonu, primárních 

částic a prekurzorů sekundárních částic a 

dalších látek znečišťujících ovzduší a 

požaduje vytvoření, přijetí a provádění 

národních programů omezování znečištění 

ovzduší, jakož i monitorování emisí 

znečišťujících látek a jejich dopadů a 

podávání zpráv o nich. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento návrh ani platná směrnice 2003/35/ES by se neměly vztahovat na všechny prekurzory 

ozonu. Methan by neměl byt zahrnut. 

 

Pozměňovací návrh  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Cílem této směrnice je omezit emise 

znečišťujících látek způsobujících 

acidifikaci a eutrofizaci, prekurzorů 

ozonu, primárních částic a prekurzorů 

sekundárních částic a dalších látek 

znečišťujících ovzduší, což přispěje:    

 a) ke splnění dlouhodobého cíle Unie, 

kterým je dosáhnout úrovní kvality 

ovzduší, jež nemají výrazné nepříznivé 

dopady na lidské zdraví a životní 

prostředí, v souladu s pokyny Světové 

zdravotnické organizace; 

 b) ke splnění cílů EU v oblasti biologické 

rozmanitosti a ekosystému 

prostřednictvím snížení množství a 

ukládání znečišťujících látek 

způsobujících acidifikaci a eutrofizaci a 

dalších znečišťujících látek včetně 

přízemního ozonu pod kritické zátěže a 

úrovně; 

 c) ke splnění cílů v oblasti kvality ovzduší 

stanovených v právních předpisech Unie; 

 d) ke zmírnění dopadů změny klimatu 

prostřednictvím snížení emisí 

znečišťujících látek s krátkou životností 

ovlivňujících klima; 

 e) k celosvětovému zlepšení kvality 

ovzduší. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  128 

Kateřina Konečná 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tato směrnice se vztahuje na emise 

znečišťujících látek uvedených v příloze I 

ze všech zdrojů, jež se nacházejí na území 

členských států, v jejich výlučných 

ekonomických zónách a kontrolních 

zónách znečištění. 

Tato směrnice se vztahuje na emise 

znečišťujících látek uvedených v příloze I 

ze všech antropogenních zdrojů, jež se 

nacházejí na území členských států, 

v jejich výlučných ekonomických zónách a 

kontrolních zónách znečištění. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozsah působnosti musí být přesný a v souladu s dalšími články, například článkem 4. 

 

Pozměňovací návrh  129 

Nils Torvalds 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tato směrnice se vztahuje na emise 

znečišťujících látek uvedených v příloze I 

ze všech zdrojů, jež se nacházejí na území 

členských států, v jejich výlučných 

ekonomických zónách a kontrolních 

zónách znečištění. 

Tato směrnice se vztahuje na emise 

znečišťujících látek uvedených v příloze I 

ze všech antropogenních zdrojů, jež se 

nacházejí na území členských států, 

v jejich výlučných ekonomických zónách a 

kontrolních zónách znečištění. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozsah působnosti musí být přesný a v souladu s dalšími články, například článkem 4. 
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Pozměňovací návrh  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku, 

nemethanické těkavé organické sloučeniny, 

methan a oxid uhelnatý; 

2. „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku a 

nemethanické těkavé organické sloučeniny; 

Or. de 

Odůvodnění 

Cíle snížení emisí methanu by neměly být zahrnuty do směrnice o národních emisních 

stropech. Z tohoto důvodu je methan, stejně jako oxid uhelnatý, který není v návrhu směrnice 

obsažen, z tohoto odstavce vyškrtnut. 

 

Pozměňovací návrh  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku, 

nemethanické těkavé organické sloučeniny, 

methan a oxid uhelnatý; 

2. „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku, 

nemethanické těkavé organické sloučeniny 

a oxid uhelnatý; 

Or. en 

Odůvodnění 

Zahrnutí závazků ke snížení emisí methanu do směrnice NEC omezuje flexibilitu poskytnutou 

v rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (Rozhodnutí 406/2009/ES) o snížení emisí skleníkových plynů 

a zapříčiňuje nadměrnou regulaci vzhledem k tomu, že methan je skleníkový plyn, na jehož 

emise se již vztahuje rozhodnutí 406/2009/ES v rámci evropské klimatické a energetické 

politiky. Opatření k dalšímu snížení emisí methanu by navíc měla vliv na dobré životní 

podmínky zvířat. 
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Pozměňovací návrh  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku, 

nemethanické těkavé organické sloučeniny, 

methan a oxid uhelnatý; 

2. „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku, 

nemethanické těkavé organické sloučeniny 

a oxid uhelnatý; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  133 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. „nemethanickými těkavými organickými 

sloučeninami“ (NMVOC) se rozumí 

všechny nemethanické organické 

sloučeniny, jež vznikají lidskou činností a 

jsou schopné reakcemi s oxidy dusíku za 

přítomnosti slunečního světla tvořit 

fotochemické oxidanty; 

5. „nemethanickými těkavými organickými 

sloučeninami“ (NMVOC) se rozumí, 

pokud není stanoveno jinak, všechny 

nemethanické organické sloučeniny, jež 

vznikají lidskou činností a jsou schopné 

reakcemi s oxidy dusíku za přítomnosti 

slunečního světla tvořit fotochemické 

oxidanty; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. „národním závazkem ke snížení emisí“ 

snížení emisí určité látky vyjádřené jako 

procentní podíl snížení emisí daný 

7. „národním závazkem ke snížení emisí“ 

snížení emisí určité látky vyjádřené jako 

procentní podíl snížení emisí daný 
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celkovým množstvím emisí v průběhu 

výchozího roku (2005) a celkovým 

množstvím emisí v průběhu cílového 

kalendářního roku, přičemž tato množství 

členské státy nesmí překročit; 

celkovým množstvím emisí v průběhu 

výchozího roku (2005) a celkovým 

množstvím emisí v průběhu cílového 

kalendářního roku, kterým by se členské 

státy měly přiblížit; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. „mezinárodní námořní dopravou“ 

vykonávání plaveb na moři a v pobřežních 

vodách plavidly plujícími pod jakoukoliv 

vlajkou, jež vyplouvají z území jedné země 

a připlouvají na území jiné země, a to 

s výjimkou rybářských plavidel; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12a. „politikou EU v oblasti ochrany 

ovzduší před znečištěním u zdroje“ 

nařízení nebo směrnice, které bez ohledu 

na povinnosti, které se v nich stanoví, 

mají částečně či zcela za cíl snížit emise 

oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku 

(NOx), nemethanických těkavých 

organických sloučenin (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5), a to 

provedením zmírňujících opatření u 

zdroje, zahrnujících přinejmenším, ale 
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nikoli výlučně, snížení emisí, kterého bylo 

dosaženo: 

 -      nařízením 94/63; 

 -      nařízením 97/68; 

 -      nařízením 98/70; 

 -      nařízením 1999/32; 

 -      nařízením 2009/126; 

 -      nařízením 2004/42; 

 -     nařízením 2007/46/ES, včetně 

směrnice 15/2007, směrnice 79/2009, 

směrnice 595/2009 a směrnice 661/2009; 

 -      nařízením 2010/75; 

 směrnicí 167/2013; 

 -      směrnicí 168/2013; 

 -      nařízením 2014/94; 

Or. en 

Odůvodnění 

V kontextu snah nové Komise o zlepšování právní úpravy jsou ke směrnici připojeny „politiky 

EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje“. Politika v oblasti kvality ovzduší by 

napříště měla zohledňovat a vyhodnocovat provádění politik EU v oblasti ochrany ovzduší 

před znečištěním u zdroje, aby tak nedocházelo k vzájemnému překrývání, zvyšovala se 

součinnost a bylo možné pochopit, proč jsou některé členské státy úspěšné a jiné nikoli. 

 

Pozměňovací návrh  137 

Kateřina Konečná 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12a. „nejlepšími dostupnými technikami“ 

nejúčinnější a nejpokročilejší stadium 

vývoje činností a jejich provozních metod 

dokládající praktickou vhodnost určitých 

technik jako základu pro stanovení 

mezních hodnot emisí a dalších podmínek 

povolení, jejichž smyslem je předejít 
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vzniku emisí, nebo pokud to není 

proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit 

tak nepříznivým dopadům na životní 

prostředí jako celek, přičemž 

 a) „techniky“ zahrnují jak používané 

technologie, tak způsob, jakým je zařízení 

navrženo, budováno, udržováno, 

provozováno a vyřazováno z činnosti; 

 b) „dostupnými technikami“ se rozumějí 

techniky, které byly vyvinuty v měřítku 

umožňujícím jejich zavedení v příslušném 

průmyslovém odvětví za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek 

s ohledem na náklady a přínosy, bez 

ohledu na to, zda jsou tyto techniky 

v dotčeném členském státě používány či 

produkovány, jsou-li provozovateli za 

rozumných podmínek dostupné; 

 c) „nejlepšími“ se rozumějí techniky, 

které jsou nejúčinnější z hlediska dosažení 

vysoké úrovně ochrany životního prostředí 

jako celku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12a. „dotčenou veřejností“ veřejnost, 

která je či může být dotčena nebo má 

zájem na rozhodování o emisích látek 

znečišťujících ovzduší do atmosféry; pro 

účely této definice se nevládní organizace 

na ochranu životního prostředí, sdružení 

spotřebitelů, organizace zastupující zájmy 

zranitelných skupin obyvatelstva a jiné 

příslušné subjekty v oblasti zdravotní 

péče, které splňují požadavky stanovené 

vnitrostátními právními předpisy, považují 

za organizace mající na rozhodování 
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zájem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Viz nový článek 12 týkající se přístupu k právní ochraně. Tato definice je nezbytná k zajištění 

toho, aby členské státy poskytly široký přístup k právní ochraně způsobem, který je v souladu 

s Aarhuskou úmluvou a judikaturou Soudního dvora EU.    

 

Pozměňovací návrh  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 

stanovených v příloze II a přijmou 

veškerá nezbytná opatření, která s sebou 

nenesou nepřiměřené náklady, s cílem 

omezit do roku 2030 jejich antropogenní 

emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku 

(NOx), nemethanických těkavých 

organických látek (NMVOC), amoniaku 

(NH3) a částic (PM2,5) v souladu s 

orientačními cíli v oblasti snižování emisí 

v příloze II. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zahrnutí závazků ke snížení emisí methanu do směrnice NEC omezuje flexibilitu poskytnutou 

v rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (Rozhodnutí 406/2009/ES) o snížení emisí skleníkových plynů 

a zapříčiňuje nadměrnou regulaci. Dále také panuje v předpovědích vývoje emisí 

znečišťujících látek v určitých odvětvích a aktivitách veliká nejistota. Potenciál pro snižování 
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proto nemůže být stanoven dostatečně přesně. Uvedené hodnoty navíc příliš zatěžují 

zemědělství. 

 

Pozměňovací návrh  140 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 do 

2029 stanovených v příloze II. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NO3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NO3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 

a 2030 stanovených v příloze II, přičemž 

pokud jde o methan (CH4), měla by být 

před stanovením každého národního 

závazku ke snížení emisí vypracováno 

posouzení dopadu.  

Or. fr 
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Odůvodnění 

Stanovení cíle snižování emisí methanu by bylo novinkou. Proto je nutné vypracovat 

předběžné posouzení dopadu. 

Pozměňovací návrh  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a 

methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020 a 2030 stanovených 

v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 a 

2030 stanovených v příloze II. 

Or. de 

Odůvodnění 

Methan je do programu v oblasti změny klimatu již zahrnut prostřednictvím rozhodnutí o 

sdílení úsilí a v rámci systému obchodování s emisemi. Pokud by se na něj měla vztahovat i 

směrnice o národních emisních stropech, došlo by k dvojí regulaci, které by vzhledem ke 

snahám o zlepšování právní úpravy a o účelnost právních předpisů pro malé a střední 

podniky mělo být zabráněno.  

Pozměňovací návrh  143 

Jan Huitema 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 
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závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

ke snížení emisí platných od roku 2020 a 

2030 stanovených v příloze II. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a 

methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020 a 2030 stanovených 

v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 a 

2030 stanovených v příloze II. 

Or. de 

Odůvodnění 

Je nepřijatelné, že chce Evropská komise paralelně k politice v oblasti klimatu předepsat pro 

methan národní horní hranici a zapříčinit tak dvojí regulaci. Aby bylo zabráněno dvojí 

regulaci a přemístění činnosti, musí být methan ze směrnice o národních emisních stropech 

vyškrtnut. 

 

Pozměňovací návrh  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOX), nemethanických 



 

PE554.952v01-00 68/91 AM\1058775CS.doc 

CS 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a 

methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020 a 2030 stanovených 

v příloze II. 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 a 

2030 stanovených v příloze II. 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 a 

2030 stanovených v příloze II. 

Or. lt 

Pozměňovací návrh  147 

Nils Torvalds 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) 

přinejmenším v rozsahu národních závazků 

ke snížení emisí platných od roku 2020 a 

2030 stanovených v příloze II. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Snižování emisí methanu je již prosazováno prostřednictvím mezinárodních závazků v oblasti 

klimatu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu platného do roku 2020 a nová 

úmluva má být projednána v tomto roce v Paříži. Methan je také zahrnut v systému EU pro 

obchodování s emisemi (ETS) a ačkoliv se přímé povinnosti vztahují na oxid uhličitý a oxid 

dusný, je možné zavést také nové povinnosti.  Závazky ke snižování emisí methanu v této 

směrnici by tedy představovaly zbytečnou dvojí regulaci.   

 

Pozměňovací návrh  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5), methanu 

(CH4) a rtuti (Hg) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020, 2025 a 2030 

stanovených v příloze II. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rtuť je vysoce toxický kov, obzvláště když dojde k přeměně na methylrtuť (MeHg). Vystavení 

působení MeHg může vážně poškodit nervový, imunitní a reprodukční systém. 

 

Pozměňovací návrh  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5), methanu 

(CH4) a rtuti (Hg) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020, 2025 a 2030 

stanovených v příloze II. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato směrnice by měla přispět ke snížení emisí rtuti v Unii, jak vyžaduje strategie Společenství 

týkající se rtuti z roku 2005 a Minamatská úmluva o rtuti, jejímiž smluvními stranami jsou 

členské státy a Unie. 

 

Pozměňovací návrh  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5), methanu 

(CH4) a rtuti (Hg) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020, 2025 a 2030 

stanovených v příloze II. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jakožto smluvní strany Minamatské úmluvy by EU a členské státy měly zaručit, že směrnice o 

národních emisních stropech (NEC) přispěje ke snížení emisí rtuti, jež mají vážné škodlivé 
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dopady na lidské zdraví. Dále by měly být právně závazné cíle do roku 2025, aby byly emise 

znečišťujících látek sníženy co nejdříve a zvýšil se užitek v oblasti zdraví a životního prostředí. 

  

 

Pozměňovací návrh  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu 

(CH4) přinejmenším v rozsahu národních 

závazků ke snížení emisí platných od roku 

2020 a 2030 stanovených v příloze II. 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5), methanu 

(CH4) a rtuti (Hg) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020, 2025 a 2030 

stanovených v příloze II. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy omezí své roční 

antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), nemethanických 

těkavých organických látek (NMVOC), 

amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a 

methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu 

národních závazků ke snížení emisí 

platných od roku 2020 a 2030 stanovených 

v příloze II. 

(Netýká se českého znění.) 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  153 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Závazky ke snižování emisí po roce 

2030 jsou orientační. 

Or. en 

Odůvodnění 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Pozměňovací návrh  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy přijmou veškerá 

nezbytná opatření s cílem omezit do roku 

2020 své emise CH4. Úrovně těchto emisí 

se určí na základě lineární trajektorie 

omezení emisí spojující úroveň jejich 

emisí pro rok 2005 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2025. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Národní emise SO2, NOx, VOC a NH3 

od roku 2020 nepřesáhnou národní 

emisní stropy stanovené směrnicí 

2001/81/ES pro rok 2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise předloží do 31. prosince 2016 

nový návrh o sdílení úsilí v rámci Unie s 

přepracovanými závazky snížení emisí 

NH3 pro rok 2030 s cílem snížit v Unii do 

roku 2030 emise amoniaku o celkem 

18 %. Mechanismus pro vypracování 

tohoto sdílení úsilí musí splňovat kritéria 

efektivity nákladů, proporcionality a 

vyváženosti mezi členskými státy. Komise 

svým návrhem zajistí, aby a) na 

evropském trhu panovaly stejné výchozí 

podmínky a b) v rámci Unie bylo dosaženo 

dalšího sbližování úrovně snižování.  

Or. de 

Odůvodnění 

V oblasti snižování emisí amoniaku je nutno zohlednit plnění, jichž bylo ve členských státech 

již dříve dosaženo. 
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Pozměňovací návrh  157 

Peter Jahr 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Aby bylo v Evropské unii do roku 2030 

dosaženo snížení emisí amoniaku o 

celkem 20 %, předloží Komise do 

31. prosince 2016 návrh o sdílení úsilí 

mezi členskými státy s přepracovanými 

národními závazky ke snížení emisí, který 

bude splňovat kritéria proporcionality, 

efektivity nákladů a vyváženosti.  

Or. de 

Odůvodnění 

Veliké rozpětí cílů ke snížení emisí amoniaku pro jednotlivé členské státy je nepochopitelné. 

Musí být nalezen spravedlivý mechanismus sdílení úsilí v rámci Evropské unie a musí být 

zohledněny dosavadní významné výsledky některých členských států. 

 

Pozměňovací návrh  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) Komise předloží do 31. prosince 2016 

nový návrh s přepracovanými závazky 

snížení emisí NH3 do roku 2030. Svým 

návrhem Komise zajistí, aby: 

 a) v Unii platily stejné tržní podmínky, 

 b) bylo dosaženo dalšího sbližování úrovní 

snížení emisí v Unii. 

Or. de 
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Odůvodnění 

Měla by být zohledněna plnění, kterých bylo v rámci snižování emisí amoniaku ve členských 

státech dříve dosaženo.  Za tímto účelem je třeba vytvořit spravedlivý mechanismus pro 

sdílení úsilí v rámci Unie a cíle snížení emisí pro jednotlivé státy musejí být upraveny. 

 

Pozměňovací návrh  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

vypouští se 

Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

 

Or. en 

(Ve spojitosti s navrhovanými národními závazky ke snižování emisí pro rok 2025.) 

Odůvodnění 

Národní závazky ke snižování emisí pro rok 2025 by měly být závazné a měly by být stanoveny 

na základě maximálního proveditelného snížení emisí (MTFR) uvedeného v návrhu Komise. 
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Pozměňovací návrh  160 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

vypouští se 

Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Ustanovení tohoto odstavce se neshoduje s přílohou II. Úrovně snižování emisí pro jednotlivé 

roky v období 2020–2029 jsou stanoveny v příloze II a mají základ v čl. 4 odst. 1. Stanovení 

povinné lineární trajektorie omezení emisí pro rok 2025 tedy není opodstatněné.      

Pozměňovací návrh  161 

Ulrike Müller 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

vypouští se 
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NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí 

se určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

 

Or. de(rozdílné číslování odstavců v německé a anglické verzi návrhu Komise, číslování 

odpovídá anglické verzi) 

 

Odůvodnění 

Prostřednictvím směrnice o národních emisních stropech realizuje Evropská unie závazky 

vyplývající z Göteborgského protokolu.  Göteborgský protokol je v platnosti do roku 2020. 

Průběžné cíle do roku 2025 nejsou s ohledem na tuto skutečnost nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí 

se určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

vypouští se 



 

PE554.952v01-00 78/91 AM\1058775CS.doc 

CS 

Or. de(rozdílné číslování odstavců v německé a anglické verzi návrhu Komise, číslování 

odpovídá anglické verzi) 

 

Odůvodnění 

Cíle snížení emisí platí pro roky 2020 a 2030. Členské státy by měly mít možnost dosáhnout 

svých cílů snížení pro rok 2030 způsobem, který pro ně bude nejméně nákladný. Průběžné 

úrovně emisí pro rok 2025 nejsou v této souvislosti nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  163 

Kateřina Konečná 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

vypouští se 
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s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Cíle snižování emisí pro rok 2025 by měly být závazné. 

 

Pozměňovací návrh  166 

Nils Torvalds 
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Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030.  

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Pozměňovací návrh  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

vypouští se 
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s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 

a úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených 

pro rok 2030. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vnitrostátní cíle v oblasti snižování emisí by měly být v roce 2025 právně závazné. 

 

Pozměňovací návrh  168 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Na konci období let 2020–2029  vypracuje 

Komise posouzení technické a 

ekonomické proveditelnosti národních 

závazků ke snížení emisí stanovených 

v příloze II, jež vejdou v platnost od roku 

2030, a bude-li to nutné, posoudí jejich 

výši, přičemž uváží změny, k nimž došlo, a 

výsledky, jichž bylo v cílech národních 

závazků ke snížení emisí od roku 2020 do 

roku 2029 dosaženo. 

Or. en 

Odůvodnění 

The amendment is aimedat setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reductioncommitments, in case of deviation from the considered baseline and policyscenarios, 

in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery ofthe environmental outcome. 
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The 2020-2029 targets establishedby the European Commission are already very ambitious. 

Therefore,  the intermediate 2025 target setting a linearreduction to 2030 would entail 

excessive compliance costs because it would notallow flexibility for investment decisions to 

reach the long-term 2030 target. Moreoverthe targets proposed for 2030 and beyond result 

very tightened. Recognizing theimportance of setting long term regulatory framework, 

possible deviation fromthe initially considered scenario should be taken in due account, e.g. 

derivingfrom synergies with the climate and energy framework. Therefore a specificprovision 

should be introduced in order to guarantee that the reductioncommitments are reconsidered 

in case of changing assumptions. 

 

Pozměňovací návrh  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3 a PM2,5. Úrovně těchto emisí se určí 

na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v orientačních národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených pro 

rok 2030. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Zahrnutí závazků ke snížení emisí methanu do směrnice NEC omezuje flexibilitu poskytnutou 

v rozhodnutí o „sdílení úsilí“ (Rozhodnutí 406/2009/ES) o snížení emisí skleníkových plynů 

a zapříčiňuje nadměrnou regulaci vzhledem k tomu, že methan je skleníkový plyn, na jehož 

emise se již vztahuje rozhodnutí 406/2009/ES v rámci evropské klimatické a energetické 

politiky. Opatření k dalšímu snížení emisí methanu by navíc měla vliv na dobré životní 

podmínky zvířat. 

 



 

AM\1058775CS.doc 83/91 PE554.952v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  170 

Jan Huitema 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3 a PM2,5. Úrovně těchto emisí se určí 

na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3 a PM2,5. Úrovně těchto emisí se určí 

na základě prodaného nebo použitého 

paliva z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 a 

úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených pro 

rok 2030. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pro některé členské státy Unie není prodané palivo spolehlivým ukazatelem objemu emisí. V 

 případě rotterdamského přístavu v Nizozemsku nepředstavuje prodané palivo realistický 

ukazatel objemu emisí. Namísto toho by měla existovat možnost určit objem emisí na základě 

použitého paliva. V Radě je tato možnost udělena Rakousku, Belgii, Irsku, Litvě, 

Lucembursku, Nizozemsku a Spojenému království. 

 

Pozměňovací návrh  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí 

se určí na základě prodaného paliva 

z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 a 

úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených pro 

rok 2030. 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

NH3 a PM2,5. Úrovně těchto emisí se určí 

na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Or. pl 

Pozměňovací návrh  173 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOx, NMVOC, 

NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 



 

AM\1058775CS.doc 85/91 PE554.952v01-00 

 CS 

určí na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

určí na základě prodaného nebo použitého 

paliva z lineární trajektorie omezení emisí 

spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 a 

úroveň emisí stanovenou v národních 

závazcích ke snížení emisí stanovených pro 

rok 2030. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro některé členské státy není „prodané palivo“ reprezentativním ukazatelem objemu emisí, 

například proto, že na jejich území nacházejí přístavy, v nichž plavidla doplňují pohonné 

hmoty.  Namísto toho by měla existovat možnost určit objem emisí z použitého paliva, neboť 

se jedná o realističtější ukazatel objemu emisí. 

 

Pozměňovací návrh  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

NO3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 

přijmou veškerá nezbytná opatření, která 

s sebou nenesou nepřiměřené náklady pro 

členské státy a hospodářské subjekty, 

s cílem omezit do roku 2025 jejich 

antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 

NO3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se 

určí na základě prodaného paliva z lineární 

trajektorie omezení emisí spojující úroveň 

jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí 

stanovenou v národních závazcích ke 

snížení emisí stanovených pro rok 2030. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  175 

Elisabetta Gardini 
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Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

vypouští se 

Or. de(rozdílné číslování odstavců v německé a anglické verzi návrhu Komise, číslování 

odpovídá anglické verzi) 

Odůvodnění 

Cíle snížení emisí platí pro roky 2020 a 2030. Členské státy by měly mít možnost dosáhnout 

svých cílů snížení pro rok 2030 způsobem, který pro ně bude nejméně nákladný. Průběžné 

úrovně emisí pro rok 2025 nejsou v této souvislosti nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  177 

Kateřina Konečná 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Nils Torvalds 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Vnitrostátní cíle v oblasti snižování emisí by měly být v roce 2025 právně závazné. 

 

Pozměňovací návrh  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

 Pokud dotčený členský stát uvede, že tyto 

důvody spočívají v tom, že uplatněním 

politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před 

znečištěním u zdroje nebylo dosaženo 

zamýšleného snížení emisí nebo snížení 

emisí, kterého mělo být dosaženo, předloží 

Komise do jednoho roku od podání zprávy 

členským státem návrh na přizpůsobení 

národních závazků ke snížení emisí 

uvedených v příloze II. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Bylo navrženo vložit do směrnice „politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u 

zdroje“. Politika v oblasti kvality ovzduší by napříště měla zohledňovat a vyhodnocovat 

uskutečňování politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje, aby 

předcházela vzájemnému překrývání, posilovala součinnost a chápala pochybení, k nimž ze 

strany určitých členských států dochází. Ukáže-li se to nezbytným, předloží Komise dotčenému 

členskému státu upravené závazky ke snížení emisí v případě, že se ukáže, že není schopen jich 

dostát. 

 

Pozměňovací návrh  182 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud nemohou být omezeny emise pro 

rok 2025 podle stanovené trajektorie, 

vysvětlí členské státy důvody v jejich 

zprávě podávané Komisi v souladu s 

článkem 9. 

(Netýká se českého znění.) 

Or. it 

Pozměňovací návrh  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

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. de 

(rozdílné číslování odstavců v německé a anglické verzi návrhu Komise, číslování odpovídá 

anglické verzi) 
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Pozměňovací návrh  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

regionech a departementech, na Madeiře 

a na Azorských ostrovech; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) emise z mezinárodní námořní dopravy, 

aniž je dotčen čl. 5 odst. 1. 

d) emise z mezinárodní námořní dopravy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) emise malých a středních 

zemědělských podniků působících v 

odvětví živočišné výroby do 50 velkých 

dobytčích jednotek; 

(rozdílné číslování odstavců v německé a anglické verzi návrhu Komise, číslování odpovídá 
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anglické verzi) 

Or. de 

Pozměňovací návrh  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) emise methanu z enterické 

fermentace, které vznikají přirozeně při 

chovu přežvýkavců. 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise předloží do 31. prosince 2021 

návrh s revidovanými závazky ke snížení 

emisí pro rok 2030 zakládající se na 

přezkumu vnitrostátních provádění 

závazků ke snížení emisí.  

Or. en 

Odůvodnění 

V předpovědích vývoje emisí znečišťujících látek v určitých odvětvích a aktivitách panuje 

veliká nejistota.  Závazky ke snížení proto teoreticky mohou být stanoveny poněkud nepřesně. 

Uvedené hodnoty navíc příliš zatěžují zemědělství. Návrh Komise ukládá členským státům s 

nižším HDP vyšší cíle v oblasti snižování emisí, než je průměrný cíl snížení emisí v EU. To 

pro tyto členské státy představuje nepřiměřenou zátěž. 

 


