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Pozmeňujúci návrh  52 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V posledných 20 rokoch sa v rámci 

Únie podarilo dosiahnuť významný pokrok 

v oblasti antropogénnych emisií do 

ovzdušia a kvality ovzdušia vďaka 

osobitnej politike Únie vrátane oznámenia 

Komisie z roku 2005 Tematická stratégia 

o znečistení ovzdušia (TSZO)15. Pre tento 

pokrok mala rozhodujúci význam 

smernica Európskeho parlamentu a Rady16 

2001/81/ES, pretože sa ňou stanovili stropy 

celkových ročných emisií členských štátov 

na rok 2010 a ďalšie roky, pokiaľ ide o 

oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), 

amoniak (NH3) a prchavé organické 

zlúčeniny okrem metánu (NMVOC). 

Výsledkom bolo zníženie emisií SO2 o 82 

%, emisií NOx o 47 %, emisií NMVOC o 

56 % a emisií NH3 o 28 % od roku 1990 

do roku 2010.  Ako sa však uvádza v 

programe Čisté ovzdušie pre Európu 

(revidovaná stratégia TSZO)17, významné 

nepriaznivé vplyvy a riziká pre životné 

prostredie a ľudské zdravie pretrvávajú.  

(1) V posledných 20 rokoch sa v rámci 

Únie vďaka úsiliu členských štátov 

a hospodárskych aktérov podarilo 

dosiahnuť významný pokrok v oblasti 

antropogénnych emisií do ovzdušia a 

kvality ovzdušia. Pre tento pokrok mala 

tiež význam smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/81/ES, pretože sa 

ňou stanovili stropy celkových ročných 

emisií členských štátov na rok 2010 a 

ďalšie roky, pokiaľ ide o oxid siričitý 

(SO2), oxidy dusíka (NOx), amoniak 

(NH3) a prchavé organické zlúčeniny 

okrem metánu (NMVOC). Výsledkom 

bolo zníženie emisií SO2 o 82 %, emisií 

NOx o 47 %, emisií NMVOC o 56 % a 

emisií NH3 o 28 % od roku 1990 do roku 

2010. Ako sa však uvádza v programe 

Čisté ovzdušie pre Európu (revidovaná 

stratégia TSZO), významné nepriaznivé 

vplyvy a riziká pre životné prostredie a 

ľudské zdravie pretrvávajú. Ako sa však 

uvádza v programe Čisté ovzdušie pre 

Európu (revidovaná stratégia TSZO)17, 

významné nepriaznivé vplyvy a riziká pre 

životné prostredie a ľudské zdravie 

pretrvávajú.  

__________________ __________________ 

15Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu z 21. septembra 2005 

Tematická stratégia o znečistení ovzdušia, 

KOM(2005) 446 v konečnom znení. 

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu z 21. septembra 2005 

Tematická stratégia o znečistení ovzdušia, 

KOM(2005) 446 v konečnom znení. 

16Smernica 2001/81/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 

o národných emisných stropoch pre určité 

látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 

309, 27.11.2001, s. 22). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2001/81/ES z 23. októbra 2001 o 

národných emisných stropoch pre určité 

látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 

309, 27.11.2001, s. 22). 
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17Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu o programe Čisté ovzdušie pre 

Európu, COM(2013) [xxx]. 

17Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu o programe Čisté ovzdušie pre 

Európu, COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Amendment  53 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V posledných 20 rokoch sa v rámci 

Únie podarilo dosiahnuť významný pokrok 

v oblasti antropogénnych emisií do 

ovzdušia a kvality ovzdušia vďaka 

osobitnej politike Únie vrátane oznámenia 

Komisie z roku 2005 Tematická stratégia o 

znečistení ovzdušia (TSZO)15. Pre tento 

pokrok mala rozhodujúci význam smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2001/81/ES16, pretože sa ňou stanovili 

stropy celkových ročných emisií členských 

štátov na rok 2010 a ďalšie roky, pokiaľ 

ide o oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka 

(NOx), amoniak (NH3) a prchavé 

organické zlúčeniny okrem metánu 

(NMVOC). Výsledkom bolo zníženie 

emisií SO2 o 82 %, emisií NOx o 47 %, 

emisií NMVOC o 56 % a emisií NH3 o 28 

% od roku 1990 do roku 2010.  Ako sa 

však uvádza v programe Čisté ovzdušie pre 

Európu (revidovaná stratégia TSZO)17, 

významné nepriaznivé vplyvy a riziká pre 

životné prostredie a ľudské zdravie 

pretrvávajú. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

__________________  

15Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu z 21. septembra 2005 

Tematická stratégia o znečistení ovzdušia, 

KOM(2005) 446 v konečnom znení. 

 

16Smernica 2001/81/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 
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o národných emisných stropoch pre určité 

látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 

309, 27.11.2001, s. 22). 

17Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu o programe Čisté ovzdušie pre 

Európu, COM(2013) [xxx]. 

 

Or. it 

 

Amendment  54 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V posledných 20 rokoch sa v rámci 

Únie podarilo dosiahnuť významný pokrok 

v oblasti antropogénnych emisií do 

ovzdušia a kvality ovzdušia vďaka 

osobitnej politike Únie vrátane oznámenia 

Komisie z roku 2005 Tematická stratégia o 

znečistení ovzdušia (TSZO)15. Pre tento 

pokrok mala rozhodujúci význam smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2001/81/ES16, pretože sa ňou stanovili 

stropy celkových ročných emisií členských 

štátov na rok 2010 a ďalšie roky, pokiaľ 

ide o oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka 

(NOx), amoniak (NH3) a prchavé 

organické zlúčeniny okrem metánu 

(NMVOC). Výsledkom bolo zníženie 

emisií SO2 o 82 %, emisií NOx o 47 %, 

emisií NMVOC o 56 % a emisií NH3 o 28 

% od roku 1990 do roku 2010.  Ako sa 

však uvádza v programe Čisté ovzdušie pre 

Európu (revidovaná stratégia TSZO)17, 

významné nepriaznivé vplyvy a riziká pre 

životné prostredie a ľudské zdravie 

pretrvávajú. 

(1) V posledných 20 rokoch sa v rámci 

Únie podarilo dosiahnuť významný pokrok 

v oblasti antropogénnych emisií do 

ovzdušia a kvality ovzdušia vďaka 

osobitnej politike Únie vrátane oznámenia 

Komisie z roku 2005 Tematická stratégia o 

znečistení ovzdušia (TSZO)15. Pre tento 

pokrok mala rozhodujúci význam 

smernica Európskeho parlamentu a Rady16 

2001/81/ES, pretože sa ňou stanovili stropy 

celkových ročných emisií členských štátov 

na rok 2010 a ďalšie roky, pokiaľ ide o 

oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), 

amoniak (NH3) a prchavé organické 

zlúčeniny okrem metánu (NMVOC). 

Výsledkom bolo zníženie emisií SO2 o 82 

%, emisií NOx o 47 %, emisií NMVOC o 

56 % a emisií NH3 o 28 % od roku 1990 

do roku 2010. Ako sa však uvádza v 

programe Čisté ovzdušie pre Európu 

(revidovaná stratégia TSZO), významné 

nepriaznivé vplyvy a riziká pre životné 

prostredie a ľudské zdravie pretrvávajú. 

Ako sa však uvádza v programe Čisté 

ovzdušie pre Európu (revidovaná stratégia 

TSZO)17, významné nepriaznivé vplyvy a 

riziká pre ľudské zdravie a životné 

prostredie pretrvávajú. 
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__________________ __________________ 

15Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu z 21. septembra 2005 

Tematická stratégia o znečistení ovzdušia, 

KOM(2005) 446 v konečnom znení. 

15Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu z 21. septembra 2005 

Tematická stratégia o znečistení ovzdušia, 

KOM(2005) 446 v konečnom znení. 

16Smernica 2001/81/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 

o národných emisných stropoch pre určité 

látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 

309, 27.11.2001, s. 22). 

16Smernica 2001/81/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 

o národných emisných stropoch pre určité 

látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 

309, 27.11.2001, s. 22). 

17Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu o programe Čisté ovzdušie pre 

Európu, COM(2013) [xxx]. 

17Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu o programe Čisté ovzdušie pre 

Európu, COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) V siedmom environmentálnom akčnom 

programe18 sa potvrdzuje dlhodobý cieľ 

Únie v rámci politiky v oblasti ovzdušia, 

ktorým je dosiahnutie úrovní kvality 

ovzdušia, ktoré nepredstavujú významné 

nepriaznivé vplyvy alebo riziká pre ľudské 

zdravie a životné prostredie. Preto sa v 

danom programe uvádza požiadavka 

dosahovať úplný súlad so súčasnými 

právnymi predpismi Únie v oblasti kvality 

ovzdušia, plniť strategické ciele a podnikať 

strategické opatrenia po roku 2020, 

rozvíjať úsilie v oblastiach, v ktorých sú 

populácia a ekosystémy vystavené 

vysokým úrovniam látok znečisťujúcich 

ovzdušie a posilňovať synergie medzi 

právnymi predpismi v oblasti kvality 

ovzdušia a politickými cieľmi Únie 

stanovenými najmä pre oblasť zmeny 

klímy a biodiverzity. 

(2) V siedmom environmentálnom akčnom 

programe18 sa potvrdzuje dlhodobý cieľ 

Únie v rámci politiky v oblasti ovzdušia, 

ktorým je dosiahnutie úrovní kvality 

ovzdušia, ktoré nepredstavujú významné 

nepriaznivé vplyvy alebo riziká pre ľudské 

zdravie a životné prostredie. Preto sa v 

danom programe uvádza požiadavka 

dosahovať úplný súlad so súčasnými 

právnymi predpismi Únie v oblasti kvality 

ovzdušia, plniť strategické ciele a podnikať 

strategické opatrenia po roku 2020, 

rozvíjať úsilie v oblastiach, v ktorých sú 

populácia a ekosystémy vystavené 

vysokým úrovniam látok znečisťujúcich 

ovzdušie a posilňovať synergie medzi 

právnymi predpismi v oblasti kvality 

ovzdušia a politickými cieľmi Únie 

stanovenými najmä pre oblasť zmeny 

klímy a biodiverzity. Nová spoločná 

poľnohospodárska politika na obdobie 
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rokov 2014 – 2020 ponúka členským 

štátom možnosť prispievať osobitnými 

opatreniami ku kvalite ovzdušia. Ďalšie 

hodnotenie umožní lepšie pochopenie 

vplyvov týchto opatrení. 

__________________ __________________ 

18 Návrh rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady o všeobecnom 

environmentálnom akčnom programe Únie 

do roku 2020 „Dobrý život v rámci 

možností našej planéty“, COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

18 Návrh rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady o všeobecnom 

environmentálnom akčnom programe Únie 

do roku 2020 „Dobrý život v rámci 

možností našej planéty“, COM (2012) 710, 

29.11.2012. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a) Pri uplatňovaní tejto smernice by 

členské štáty mali zohľadňovať rôznorodé 

ciele v poľnohospodárskom sektore, jeho 

obmedzené možnosti zmierňovania 

dopadu a potrebu zabezpečiť 

konzistentnosť medzi cieľmi EÚ v oblasti 

potravinovej bezpečnosti a v oblasti zmeny 

klímy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Politická dohoda rady z októbra 2014 o rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie 

do roku 2030 zohľadňuje ciele pre poľnohospodárstvo a využívanie pôdy a vyzýva Komisiu, 

aby preskúmala najlepšie spôsoby podpory udržateľného zintenzívňovania výroby potravín, 

pričom by sa optimalizoval príspevok sektora k znižovaniu emisií skleníkových plynov a ich 

sekvestrácii. 
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Pozmeňujúci návrh  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a) Členské štáty EÚ sú stranami 

Minamatského dohovoru o ortuti z roku 

2013, ktorého cieľom je zlepšenie zdravia 

ľudí a ochrana životného prostredia 

prostredníctvom zníženia emisií ortuti 

z existujúcich aj nových zdrojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako signatári Minatamského dohovoru by EÚ a členské štáty mali zabezpečiť, že smernica 

o národných emisných stropoch prispeje k zníženiu emisií ortuti, ktoré majú významný 

negatívny vplyv na zdravie ľudí. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Z týchto dôvodov by sa mal revidovať 

režim národných emisných stropov 

stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa 

zladil s medzinárodnými záväzkami Únie a 

členských štátov. 

(6) Zohľadňujúc odhady znižovania 

emisií založené na scenári so súčasnou 

právnou úpravou by sa mal revidovať 

režim národných emisných stropov 

stanovený v smernici 2001/81/ES, aby 

prekročil záväzky týkajúce sa znižovania 

emisií stanovené v Göteborskom protokole 

a usilovali sa o dosiahnutie cieľov 

v oblasti zdravotníctva a ochrany 

životného prostredia, ktoré sú stanovené 

v siedmom environmentálnom akčnom 

programe Únie. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Záväzky týkajúce sa znižovania emisií, ktoré sa stanovili v Göteborskom protokole, sú príliš 

slabé a scenár so súčasnou právnou úpravou by bez dodatočných opatrení pre kontrolu emisií 

v mnohých prípadoch výrazne prekročil stropy. V záujme dosiahnuť lineárne zníženie emisií 

do roku 2030 by sa záväzky týkajúce sa zníženia emisií na rok 2020 mali nahradiť základnými 

hodnotami, ktoré sú uvedené v posúdení vplyvu Európskeho parlamentu v každom prípade, 

v ktorom sú tieto hodnoty ambicióznejšie ako tie, ktoré sa stanovili v Göteborskom protokole. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Z týchto dôvodov by sa mal revidovať 

režim národných emisných stropov 

stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa 

zladil s medzinárodnými záväzkami Únie a 

členských štátov. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Členské štáty by mali túto smernicu 

vykonávať spôsobom, ktorý účinne 

prispeje k splneniu dlhodobého cieľa Únie 

v oblasti kvality ovzdušia v zmysle 

usmernení Svetovej zdravotníckej 

organizácie a cieľov ochrany biodiverzity a 

ekosystémov Únie prostredníctvom 

znižovania úrovní a depozície 

acidifikačného, eutrofizačného a 

ozónového znečistenia ovzdušia pod 

kritické záťaže a úrovne stanovené v 

(7) Členské štáty by mali túto smernicu 

vykonávať spôsobom, ktorý vhodne 

prispeje k splneniu dlhodobého cieľa Únie 

v oblasti kvality ovzdušia v zmysle 

usmernení Svetovej zdravotníckej 

organizácie a cieľov ochrany biodiverzity a 

ekosystémov Únie prostredníctvom 

znižovania úrovní a depozície 

acidifikačného, eutrofizačného a 

ozónového znečistenia ovzdušia pod 

kritické záťaže a úrovne stanovené v 
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dohovore LRTAP. dohovore LRTAP. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Touto smernicou by sa ďalej malo 

prispieť k splneniu cieľov týkajúcich sa 

kvality ovzdušia stanovených v právnych 

predpisoch Únie a k zmierneniu vplyvov 

zmeny klímy prostredníctvom zníženia 

emisií klimatických znečisťujúcich látok s 

krátkou životnosťou, ako aj k 

celosvetovému zlepšeniu kvality ovzdušia. 

(8) Touto smernicou by sa ďalej 

pri čo najvyššej nákladovej efektívnosti 

malo prispieť k splneniu cieľov týkajúcich 

sa kvality ovzdušia stanovených v 

právnych predpisoch Únie a k zmierneniu 

vplyvov zmeny klímy prostredníctvom 

zníženia emisií klimatických 

znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou, 

ako aj k celosvetovému zlepšeniu kvality 

ovzdušia. 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Touto smernicou by sa ďalej malo 

prispieť k splneniu cieľov týkajúcich sa 

kvality ovzdušia stanovených v právnych 

predpisoch Únie a k zmierneniu vplyvov 

zmeny klímy prostredníctvom zníženia 

emisií klimatických znečisťujúcich látok s 

krátkou životnosťou, ako aj k 

celosvetovému zlepšeniu kvality ovzdušia. 

(8) Touto smernicou by sa ďalej okrem 

celosvetového zlepšenia kvality ovzdušia 
malo prispieť k splneniu cieľov týkajúcich 

sa kvality ovzdušia stanovených v 

právnych predpisoch Únie a k zmierneniu 

vplyvov zmeny klímy prostredníctvom 

zníženia emisií klimatických 

znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou. 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  63 

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

Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a) Touto smernicou by sa malo prispieť 

k obmedzeniu emisií ortuti v EÚ, ako sa 

požaduje v stratégii Spoločenstva z roku 

2005 týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom 

dohovore o ortuti, ktorého zmluvnými 

stranami sú členské štáty a Únia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

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

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a) Touto smernicou by sa malo prispieť 

k obmedzeniu emisií ortuti v EÚ, ako sa 

požaduje v stratégii Spoločenstva 

týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom 

dohovore o ortuti, ktorého zmluvnými 

stranami sú členské štáty a EÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ortuť je mimoriadne toxický kov, a to najmä keď sa zmení na metylortuť (MeHg). Vystavenie 

MeHg môže mať závažný vplyv na nervovú sústavu a vážne poškodiť imunitný a reprodukčný 

systém. 
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Pozmeňujúci návrh  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a) Na zníženie emisií z námornej 

dopravy treba stanoviť úplné a včasné 

limity v rámci Medzinárodnej námornej 

organizácie a zároveň zabezpečiť prísne 

presadzovanie smernice EÚ o obsahu síry. 

Potrebné sú aj ďalšie opatrenia 

na kontrolu emisií. EÚ a členské štáty by 

mali zvážiť vymedzenie nových oblastí 

kontroly emisií a mali by naďalej 

pracovať v rámci IMO, aby sa 

pokračovalo v znižovaní emisií.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Trvalé a dočasné trávnaté porasty 

v Európskej únii, ktoré sa zachovávajú 

prostredníctvom poľnohospodárskych 

spoločenstiev a ich pasúceho sa dobytka, 

zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní 

následkov zmeny klímy, keďže trávnaté 

porasty sú dôležitým faktorom pri 

sekvestrácii uhlíka.1 a 

 __________________ 

 1 a porovnaj s Conant, R.T. (2010). 

Challenges and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 
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10, 20ff. (Technická správa pripravená 

pre oddelenie rastlinnej výroby a ochrany 

rastlín Organizácie OSN pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO).) 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zatrávnené plochy v Európskej únii predstavujú kľúčový faktor v boji proti klimatickým 

zmenám, pretože tvoria významnú kategóriu „úložísk uhlíka“ na území Únie. Trávnaté 

porasty slúžia prežúvavcom okrem iného na ich (črevné) emisie metánu. Po zohľadnení 

pozitívnych vplyvov zatrávnených plôch na zmenu klímy a ich ekologickú hodnotu je zahrnutie 

metánu do návrhu kontraproduktívne. 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Smernica by prostredníctvom 

zlepšenia kvality života európskych 

občanov mala tiež prispieť k zníženiu 

nákladov Európskej únie súvisiacich 

so zdravím spôsobených znečistením 

ovzdušia, a zároveň byť prínosná pri 

prechode na ekologické hospodárstvo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8b) Európsky poľnohospodári a ich 

poľnohospodárska pôda vo veľkej miere 
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prispievajú k dosiahnutiu cieľov v oblasti 

kvality životného prostredia a ovzdušia. 

SPP by poľnohospodárov mala primerane 

odmeňovať za ich súčasné aj budúce 

úsilie v tejto oblasti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Príspevok poľnohospodárstva pre dosiahnutie cieľov v oblasti kvality životného prostredia a 

ovzdušia by sa mal náležite uznať a oceniť. 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

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

Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné 

úrovne emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej 

od úrovní emisií stanovených na rok 2020 

až po úrovne vytýčené v záväzkoch 

zníženia emisií na rok 2030, ak by tento 

postup neprinášal neprimerane náklady.  

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

(9) Aby sa obmedzili atmosférické emisie 

znečisťujúcich látok do ovzdušia, aby sa 

skutočne prispelo k napĺňaniu cieľov 

Únie pokiaľ ide o dosiahnutie kvality 

ovzdušia, ktorá nezvyšuje riziko ohrozenia 

zdravia a nemá naň negatívny vplyv a aby 

sa znížila miera ukladania acidifikačných 

a eutrofizačných znečisťujúcich látok pod 

hranicou kritických množstiev a úrovní, 

v tejto smernici sa stanovujú národné 

záväzky zníženia emisií na roky 2020, 

2025 a 2030. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

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

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné 

úrovne emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej 

od úrovní emisií stanovených na rok 2020 

až po úrovne vytýčené v záväzkoch 

zníženia emisií na rok 2030, ak by tento 

postup neprinášal neprimerane náklady.  

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty splnia záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020, 

2025 a 2030. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vnútroštátne záväzky týkajúce sa zníženia emisií by mali byť na rok 2025 záväzné, aby sa 

zabezpečilo lineárne zníženie emisií medzi rokmi 2020 a 2030 a aby sa zabránilo 

znemožňujúcim nákladom pre členské štáty v poslednej fáze záväzného obdobia. 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020, 

2025 a 2030. 
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úrovne emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej 

od úrovní emisií stanovených na rok 2020 

až po úrovne vytýčené v záväzkoch 

zníženia emisií na rok 2030, ak by tento 

postup neprinášal neprimerane náklady.  

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ciele týkajúce sa zníženia emisií členských štátov na rok 2025 by mali byť záväzné, aby sa 

podporilo plnenie cieľov na rok 2030. Plnenie záväzkov členských štátov do roku 2025 tiež 

v dôsledku obmedzenia znečisťujúcich látok zabezpečí dodatočný prínos v oblasti zdravia 

a ochrany životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné 

úrovne emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej 

od úrovní emisií stanovených na rok 2020 

až po úrovne vytýčené v záväzkoch 

zníženia emisií na rok 2030, ak by tento 

postup neprinášal neprimerane náklady.  

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020, 

2025 a 2030.  
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné 

úrovne emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej 

od úrovní emisií stanovených na rok 2020 

až po úrovne vytýčené v záväzkoch 

zníženia emisií na rok 2030, ak by tento 

postup neprinášal neprimerane náklady.  

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Ciele týkajúce sa znižovania emisií platia na roky 2020 a 2030. Členské štáty by mali byť 

schopné dosiahnuť svoje ciele týkajúce sa znižovania emisií na rok 2030 spôsobom, ktorý je 

pre ne cenovo najefektívnejší. Priebežné emisné ciele na rok 2025 v tejto súvislosti nie sú 

nevyhnutné. 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Kateřina Konečná 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 



 

PE554.952v01-00 18/94 AM\1058775SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné 

úrovne emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej 

od úrovní emisií stanovených na rok 2020 

až po úrovne vytýčené v záväzkoch 

zníženia emisií na rok 2030, ak by tento 

postup neprinášal neprimerane náklady.  

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské 

štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné 

úrovne emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej 

od úrovní emisií stanovených na rok 2020 

až po úrovne vytýčené v záväzkoch 

zníženia emisií na rok 2030, ak by tento 

postup neprinášal neprimerane náklady.  

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. 
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Or. de 

Odôvodnenie 

Priebežné ciele na obdobie medzi zavedením Göteborského protokolu a operačnými cieľmi 

zníženia emisií na rok 2030, ktoré ešte treba stanoviť, sa nevyžadujú. 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské štáty 

v roku 2025 dosiahnuť prechodné úrovne 
emisií, ktoré sú stanovené na základe 

lineárnej trajektórie smerujúcej od úrovní 

emisií stanovených na rok 2020 až po 

úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia 

emisií na rok 2030, ak by tento postup 

neprinášal neprimerane náklady.  V 

prípade, že záväzky na rok 2025 nemožno 

takto obmedziť, členské štáty by mali vo 

svojej správe podľa tejto smernice danú 

situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by sa mali členské 

štáty do roku 2025 v súlade s osobitnými 

vnútroštátnymi ustanoveniami a svojimi 

schopnosťami priblížiť k prechodným 

úrovniam emisií, ktoré sú stanovené na 

základe lineárnej trajektórie smerujúcej od 

úrovní emisií stanovených na rok 2020 až 

po úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia 

emisií na rok 2030, ak by tento postup 

neprinášal neprimerane náklady.  V 

prípade, že záväzky na rok 2025 nemožno 

takto obmedziť, členské štáty by mali vo 

svojej správe podľa tejto smernice danú 

situáciu odôvodniť. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské štáty 

v roku 2025 dosiahnuť prechodné úrovne 

emisií, ktoré sú stanovené na základe 

lineárnej trajektórie smerujúcej od úrovní 

emisií stanovených na rok 2020 až po 

úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia 

emisií na rok 2030, ak by tento postup 

neprinášal neprimerane náklady.  V 

prípade, že záväzky na rok 2025 nemožno 

takto obmedziť, členské štáty by mali vo 

svojej správe podľa tejto smernice danú 

situáciu odôvodniť. 

(9) Členské štáty by mali splniť záväzky 

znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 

2030. V záujme zabezpečenia 

preukázateľného pokroku k splneniu 

záväzkov na rok 2030 by mali členské štáty 

v roku 2025 dosiahnuť prechodné úrovne 

emisií, ktoré sú stanovené na základe 

lineárnej trajektórie smerujúcej od úrovní 

emisií stanovených na rok 2020 až po 

úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia 

emisií na rok 2030, ak by tento postup 

neprinášal neprimerane náklady 

pre členské štáty a hospodárske subjekty. 

V prípade, že záväzky na rok 2025 

nemožno takto obmedziť, členské štáty by 

mali vo svojej správe podľa tejto smernice 

danú situáciu odôvodniť. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) V období medzi rokmi 1990 a 2010 

sa emisie NH3 v Únii znížili o 29,9 % 1 a. 

Pri stanovovaní nových záväzkov by sa 

mali náležite zohľadňovať predtým 

vykonané opatrenia členských štátov. 

Emisie NH3 pochádzajúce 

z poľnohospodárstva sú výsledkom 

biologických procesov a preto ich možno 

obmedziť, ale nie úplne odstrániť. 

 __________________ 

 1 a Pozri Štatistické údaje o 

poľnohospodárstve, lesníctve a rybnom 

hospodárstve. Luxemburg: Úrad pre 

vydávanie publikácií Európskej únie, s. 
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119.  

Or. de 

Odôvodnenie 

Sektor poľnohospodárstva už v tejto súvislosti prijal opatrenia. Budúca politika kvality 

ovzdušia by mala zohľadňovať obmedzenia, ktoré poľnohospodárstvo už dosiahlo. 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Jan Huitema 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) Od roku 1990 sa emisie amoniaku v 

EÚ znížili o takmer 30 %20a. Pri 

stanovovaní stropov pre emisie NH3 by 

preto bolo potrebné uznať predchádzajúce 

opatrenia členských štátov 

z poľnohospodárskeho sektora zamerané 

na zníženie emisií NH3. Mali by sa tiež 

zohľadniť kompromisy vzhľadom na 

dobré životné podmienky zvierat. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Pozri leták Eurostatu týkajúci sa 

štatistiky v oblasti poľnohospodárstva, 

lesného hospodárstva a rybolovu z roku 

2013, s. 115 – 121. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) Pri vnútroštátnych záväzkoch 

týkajúcich sa zníženia emisií metánu 

a amoniaku by sa tiež mala zohľadňovať 

osobitná povaha poľnohospodárskeho 

sektora a jeho nízky migračný potenciál.  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9b) Aby sa zabezpečili rovnaké trhové 

podmienky v EÚ, mali by sa 

vo vnútroštátnych programoch čistoty 

ovzdušia zohľadniť zníženia 

atmosférických emisií NH3 dosiahnuté 

ako výsledok rôznych opatrení. To sa týka 

smerníc 91/676/EHS1 a a 92/438/EHS1 b. 

 __________________ 

 1 a Smernica Rady 91/676/EHS z 

12. decembra 1991 o ochrane vôd pred 

znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 

375, 31.12.1991). 

 1 b Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 

1992 o ochrane prirodzených biotopov 

a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. 

ES L 59, 8.3.1996). 

Or. de 

Odôvodnenie 

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa zohľadňujú existujúce smernice s cieľom poukázať 

na synergické účinky na životné prostredie. 
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Pozmeňujúci návrh  82 

Jan Huitema 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9b) Na to, aby sa zabezpečili rovnaké 

príležitosti na celoeurópskej úrovni, je v 

kontexte národných programov kontroly 

stanovených v tejto smernici potrebné 

zohľadniť  zníženia atmosférických emisií 

NH3, ktoré sa dosiahli prostredníctvom 

rôznych politických opatrení EÚ, ako 

napríklad prostredníctvom smernice 

o dusičnanoch (91/676/EHS) a 

vykonávaním vnútroštátnych politík na 

zníženie ukladania amoniaku v oblastiach 

Natura 2000, ktorými sa zaoberá 

smernica o vtákoch a biotope 

(92/43/EHS). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Niektoré členské štáty si v rámci 

dohovoru LRTAP vybrali možnosť 

stanoviť emisné stropy na základe 

používaných palív v súvislosti so sektorom 

dopravy. V dôsledku toho dochádzalo k 

nesúladu medzi celkovou spotrebou 

energie a s ňou súvisiacimi štatistickými 

údajmi v danom štáte, ako aj v rámci 

samotnej Únie. S cieľom zabezpečiť 

jednotný a ucelený základ pre všetky 

členské štáty a Úniu ako celok sa preto v 

(10) Niektoré členské štáty si v rámci 

dohovoru LRTAP vybrali možnosť 

stanoviť emisné stropy na základe 

používaných palív v súvislosti so sektorom 

dopravy. V dôsledku toho dochádzalo k 

nesúladu medzi celkovou spotrebou 

energie a s ňou súvisiacimi štatistickými 

údajmi v danom štáte, ako aj v rámci 

samotnej Únie. S cieľom zabezpečiť 

jednotný a ucelený základ pre všetky 

členské štáty a Úniu ako celok sa preto v 
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tejto smernici stanovujú požiadavky 

týkajúce sa podávania správ a záväzky 

týkajúce sa znižovania emisií na základe 

vnútroštátnej spotreby energie a predaného 

paliva, čím sa zabezpečuje ďalší súlad s 

právnymi predpismi Únie v oblastiach 

zmeny klímy a energetiky. 

tejto smernici stanovujú požiadavky 

týkajúce sa podávania správ a záväzky 

týkajúce sa znižovania emisií na základe 

vnútroštátnej spotreby energie a predaného 

paliva. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské 

štáty mali byť oprávnené zohľadňovať 

zníženia emisií z medzinárodnej námornej 

dopravy, ak sú emisie z tohto sektora 

nižšie ako úrovne emisií, ktoré by 

vyplývali z dodržiavania noriem 

vyplývajúcich z právnych predpisov Únie, 

vrátane limitov týkajúcich sa obsahu síry 

v palivách, ktoré sa stanovujú v smernici 

Rady 1999/32/ES21 . Členské štáty by mali 

mať aj možnosť spoločne plniť svoje 

záväzky a dosahovať prechodné úrovne 

emisií týkajúce sa metánu (CH4) a 

uplatňovať pritom rozhodnutie 

Európskeho parlamentu a Rady č. 

406/2009/ES22 . Členské štáty by mohli 

upraviť svoje národné inventúry emisií 

vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a 

postupy v súvislosti s emisiami na účely 

kontroly dodržiavania ich národných 

emisných stropov, plnenia záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií. 

V prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

vypúšťa sa 
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mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

__________________  

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Navrhovaný mechanizmus flexibility pre námorné emisie je príliš komplexný a mal by sa 

vypustiť, pretože nie všetky členské štáty môžu profitovať z tejto flexibility a navyše, mohol by 

oslabiť pozitívne vplyvy na zdravie, ktoré vyplývajú z návrhu Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať 

zníženia emisií z medzinárodnej námornej 

dopravy, ak sú emisie z tohto sektora 

nižšie ako úrovne emisií, ktoré by 

vyplývali z dodržiavania noriem 

vyplývajúcich z právnych predpisov Únie, 

vrátane limitov týkajúcich sa obsahu síry 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií majú 

členské štáty možnosť spoločne plniť svoje 

záväzky týkajúce sa metánu (CH4) a 

uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES.22 

Komisia by mohla namietať proti využitiu 

tejto flexibility daným členským štátom. 
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v palivách, ktoré sa stanovujú v smernici 

Rady 1999/32/ES21. Členské štáty by mali 
mať aj možnosť spoločne plniť svoje 

záväzky a dosahovať prechodné úrovne 

emisií týkajúce sa metánu (CH4) a 

uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. 

Členské štáty by mohli upraviť svoje 

národné inventúry emisií vzhľadom na 

lepšie vedecké poznatky a postupy v 

súvislosti s emisiami na účely kontroly 

dodržiavania ich národných emisných 

stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa 

znižovania emisií a dosahovania 

prechodných úrovní emisií.  V prípade 

nesplnenia podmienok stanovených v tejto 

smernici by Komisia mohla namietať proti 

využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov 

flexibility daným členským štátom. 

__________________ __________________ 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 
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týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21 . Členské štáty by mali mať 

aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a 

dosahovať prechodné úrovne emisií 

týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať 

pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES22. Členské štáty by 

mohli upraviť svoje národné inventúry 

emisií vzhľadom na lepšie vedecké 

poznatky a postupy v súvislosti s emisiami 

na účely kontroly dodržiavania ich 

národných emisných stropov, plnenia 

záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií.  

V prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali mať možnosť spoločne plniť svoje 

záväzky a dosahovať prechodné úrovne 

emisií týkajúce sa metánu (CH4) a 

uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES.  

__________________ __________________ 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  87 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať 

aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a 

dosahovať prechodné úrovne emisií 

týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať 

pritom rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. 

Členské štáty by mohli upraviť svoje 

národné inventúry emisií vzhľadom na 

lepšie vedecké poznatky a postupy v 

súvislosti s emisiami na účely kontroly 

dodržiavania ich národných emisných 

stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa 

znižovania emisií a dosahovania 

prechodných úrovní emisií. V prípade 

nesplnenia podmienok stanovených v tejto 

smernici by Komisia mohla namietať proti 

využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov 

flexibility daným členským štátom. 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. V prípade nesplnenia 

podmienok stanovených v tejto smernici by 

Komisia mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

__________________ __________________ 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 
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1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

Or. de 

Odôvodnenie 

Metán v klimatickom režime pokrývajú rozdelenie úsilia a ETS. Ak by sa do rozsahu smernice 

o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie doplnil metán, viedlo by 

to k dvojitej právnej úprave, ktorej by sa, práve v súvislosti so snahami o lepšiu tvorbu práva 

a program regulačnej vhodnosti pre MSP, malo zabrániť. 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať 

aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a 

dosahovať prechodné úrovne emisií 

týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať 

pritom rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22 . 

Členské štáty by mohli upraviť svoje 

národné inventúry emisií vzhľadom na 

lepšie vedecké poznatky a postupy v 

súvislosti s emisiami na účely kontroly 

dodržiavania ich národných emisných 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mohli 

upraviť svoje národné inventúry emisií 

vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a 

postupy v súvislosti s emisiami na účely 

kontroly dodržiavania ich národných 

emisných stropov, plnenia záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií. V 

prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 
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stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa 

znižovania emisií a dosahovania 

prechodných úrovní emisií. V prípade 

nesplnenia podmienok stanovených v tejto 

smernici by Komisia mohla namietať proti 

využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov 

flexibility daným členským štátom. 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

__________________ __________________ 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. pl 

 

Amendment  89 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať 

aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a 

(11)  S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21.  Členské štáty by mohli 

upraviť svoje národné inventúry emisií 
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dosahovať prechodné úrovne emisií 

týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať 

pritom rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. 
Členské štáty by mohli upraviť svoje 

národné inventúry emisií vzhľadom na 

lepšie vedecké poznatky a postupy v 

súvislosti s emisiami na účely kontroly 

dodržiavania ich národných emisných 

stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa 

znižovania emisií a dosahovania 

prechodných úrovní emisií. V prípade 

nesplnenia podmienok stanovených v tejto 

smernici by Komisia mohla namietať proti 

využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov 

flexibility daným členským štátom. 

vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a 

postupy v súvislosti s emisiami na účely 

kontroly dodržiavania ich národných 

emisných stropov, plnenia záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií. V 

prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

__________________ __________________ 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

 

Or. de 

Odôvodnenie 

Metán je skleníkový plyn, emisiami ktorého sa už zaoberá v rozhodnutie o spoločnom úsilí 

(rozhodnutie č. 406/2009/ES) v rámci klimaticko-energetického balíka EÚ. Zahrnutie 

záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných stropoch 

by viedlo k nadbytočnej regulácii..  

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Kateřina Konečná 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať aj 

možnosť spoločne plniť svoje záväzky a 

dosahovať prechodné úrovne emisií 

týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať 

pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES22. Členské štáty by 

mohli upraviť svoje národné inventúry 

emisií vzhľadom na lepšie vedecké 

poznatky a postupy v súvislosti s emisiami 

na účely kontroly dodržiavania ich 

národných emisných stropov, plnenia 

záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií.  V 

prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať aj 

možnosť spoločne plniť svoje záväzky a 

dosahovať prechodné úrovne emisií 

týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať 

pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 406/2009/ES22. Členské štáty by 

mohli upraviť svoje národné inventúry 

emisií vzhľadom na lepšie vedecké 

poznatky a postupy v súvislosti s emisiami 

na účely kontroly dodržiavania ich 

národných emisných stropov, plnenia 

záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií.  

Členské štáty by v prípade neočakávaného 

počasia alebo hospodárskych podmienok 

ovplyvňujúcich dodávky energie mohli 

vytvoriť priemer svojich ročných 

vnútroštátnych emisií za daný rok a za 

predchádzajúci a nasledujúci rok, ak by 

tento priemer neprekročil ich záväzok. V 

prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 

__________________ __________________ 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 



 

AM\1058775SK.doc 33/94 PE554.952v01-00 

 SK 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

 

Amendment  91 

Jan Huitema 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 1999/32/ES21 

. Členské štáty by mali mať aj možnosť 

spoločne plniť svoje záväzky a dosahovať 

prechodné úrovne emisií týkajúce sa 

metánu (CH4) a uplatňovať pritom 

rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES22. Členské štáty by 

mohli upraviť svoje národné inventúry 

emisií vzhľadom na lepšie vedecké 

poznatky a postupy v súvislosti s emisiami 

na účely kontroly dodržiavania ich 

národných emisných stropov, plnenia 

záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií.  V 

prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

(11) S cieľom podporiť nákladovo 

efektívne plnenie národných záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

prechodných úrovní emisií by členské štáty 

mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia 

emisií z medzinárodnej námornej dopravy, 

ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako 

úrovne emisií, ktoré by vyplývali z 

dodržiavania noriem vyplývajúcich z 

právnych predpisov Únie, vrátane limitov 

týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré 

sa stanovujú v smernici Rady 

1999/32/ES21. Členské štáty by mohli 

upraviť svoje národné inventúry emisií 

vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a 

postupy v súvislosti s emisiami na účely 

kontroly dodržiavania ich národných 

emisných stropov, plnenia záväzkov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodných úrovní emisií. V 

prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tejto smernici by Komisia 

mohla namietať proti využitiu 

akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility 

daným členským štátom. 
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daným členským štátom. 

__________________ __________________ 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 

1999 o znížení obsahu síry v niektorých 

kvapalných palivách, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 

121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o 

úsilí členských štátov znížiť emisie 

skleníkových plynov s cieľom splniť 

záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 

emisií skleníkových plynov do roku 2020 

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných 

stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 

406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov a zapríčiňuje nadmernú reguláciu, pričom sa 

berie do úvahy, že metán je skleníkový plyn, ktorého emisiami sa už zaoberá rozhodnutie č. 

406/2009/ES v rámci európskej politiky v oblasti klímy a energetiky. Navyše by opatrenia 

zamerané na ďalšie znižovanie emisií metánu mali vplyv na dobré životné podmienky zvierat. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a) S cieľom monitorovať súlad 

s národnými emisnými stropmi 

a záväzkami členských štátov týkajúcimi 

sa znižovania ich emisií, môžu členské 

štáty upraviť svoje národné súpisy emisií 

použijúc lepšie vedecké objavy a metódy 

týkajúce sa emisií. Ak členské štáty 

v danom roku nedosiahnu svoje ciele 

týkajúce sa zníženia emisií v dôsledku 

neočakávaných podmienok, mali by mať 
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možnosť namiesto toho určiť trojročný 

priemer daného roku a dvoch 

predchádzajúcich rokov, ak tento priemer 

nepresahuje ich ciele týkajúce sa zníženia 

emisií. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Nástroj flexibility zodpovedá prístupu Göteborského protokolu. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a 

tak účinne prispievať k plneniu cieľov 

Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto 

zmysle by členské štáty mali zohľadniť 

potrebu znížiť emisie v zónach a 

aglomeráciách postihnutých nadmernými 

koncentráciami látok znečisťujúcich 

ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne 

prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných 

zónach a aglomeráciách, ako aj v 

susedných krajinách. Na tento účel by 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali prispievať k úspešnej 

realizácii plánov kvality ovzdušia 

vyplývajúcich z článku 23 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali v úzkej spolupráci 

s príslušným miestnym alebo regionálnym 

orgánom zohľadniť potrebu znížiť emisie 

v zónach a aglomeráciách postihnutých 

nadmernými koncentráciami látok 

znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, 

ktoré významne prispievajú k znečisteniu 

ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, 

ako aj v susedných krajinách. Na tento účel 

by národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali prispievať k úspešnej 

realizácii plánov kvality ovzdušia 

vyplývajúcich z článku 23 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 
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okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Záväzky znižovania emisií pre rok 2025 by mali byť záväzné. Členské štáty by pri tvorbe 

svojich NAPCP tiež mali úzko spolupracovať s príslušným miestnym alebo regionálnym 

orgánom. 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a 

tak účinne prispievať k plneniu cieľov 

Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto 

zmysle by členské štáty mali zohľadniť 

potrebu znížiť emisie v zónach a 

aglomeráciách postihnutých nadmernými 

koncentráciami látok znečisťujúcich 

ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne 

prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných 

zónach a aglomeráciách, ako aj v 

susedných krajinách. Na tento účel by 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali prispievať k úspešnej 

realizácii plánov kvality ovzdušia 

vyplývajúcich z článku 23 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 
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Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Or. de 

Odôvodnenie 

Členské štáty by mali byť schopné dosiahnuť svoje ciele týkajúce sa zníženia pre rok 2030 

rôznymi spôsobmi. Preto by mali získať flexibilitu na ich dosiahnutie cenovo najefektívnejším 

spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a 

tak účinne prispievať k plneniu cieľov 

Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto 

zmysle by členské štáty mali zohľadniť 

potrebu znížiť emisie v zónach a 

aglomeráciách postihnutých nadmernými 

koncentráciami látok znečisťujúcich 

ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne 

prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných 

zónach a aglomeráciách, ako aj v 

susedných krajinách. Na tento účel by 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali prispievať k úspešnej 

realizácii plánov kvality ovzdušia 

vyplývajúcich z článku 23 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Kateřina Konečná 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a 

tak účinne prispievať k plneniu cieľov 

Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto 

zmysle by členské štáty mali zohľadniť 

potrebu znížiť emisie v zónach a 

aglomeráciách postihnutých nadmernými 

koncentráciami látok znečisťujúcich 

ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne 

prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných 

zónach a aglomeráciách, ako aj v 

susedných krajinách. Na tento účel by 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali prispievať k úspešnej 

realizácii plánov kvality ovzdušia 

vyplývajúcich z článku 23 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

23 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

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

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom 

približovať sa k naplneniu svojich cieľov 

týkajúcich sa znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 
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svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých vysokými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v 

tých, ktoré významne prispievajú k 

(12) Členské štáty by mali prijať a 

vykonávať národný program kontroly 

znečistenia ovzdušia so zámerom splniť 

svoje požiadavky znižovania emisií a 

dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak 

účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v 

oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle 

by členské štáty mali zohľadniť potrebu 

znížiť emisie v zónach a aglomeráciách 

postihnutých nadmernými koncentráciami 

látok znečisťujúcich ovzdušie, a to najmä 

v blízkosti škôl, materských škôl, domovov 
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znečisteniu ovzdušia v iných zónach a 

aglomeráciách, ako aj v susedných 

krajinách. Na tento účel by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali prispievať k úspešnej realizácii plánov 

kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

dôchodcov a nemocníc, a/alebo v tých, 

ktoré významne prispievajú k znečisteniu 

ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, 

ako aj v susedných krajinách. Na tento účel 

by národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali prispievať k úspešnej 

realizácii plánov kvality ovzdušia 

vyplývajúcich z článku 23 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES23. 

__________________ __________________ 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v 

Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a) Na zabezpečenie účinnosti smernice 

a opatrení prijatých na dosiahnutie jej 

cieľov sú potrebné environmentálne 

inšpekcie a dohľad nad trhom. Členské 

štáty by mali zabezpečiť, aby boli 

k dispozícii dostatočné zdroje na efektívne 

vykonávanie inšpekcií a dohľadu nad 

trhom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a) V prípade, že nedodržia záväzky 

týkajúce sa znižovania emisií stanovené 

v tejto smernici pre roky 2020, 2025 

a 2030, nesmú členské štáty preniesť 

zodpovednosť za ich plnenie na orgány, 

ktoré nemajú dostatočné strategické 

spôsobilosti a schopnosti plniť ich. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V prípade, že členský štát porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo smernice o národných 

emisných stropoch, je dôležité chrániť miestne orgány, z ktorých mnohé fungujú 

s obmedzeným rozpočtom, pred zaťažovaním pokutami v dôsledku konania o porušení 

povinnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Členské štáty 

by mali byť vzhľadom na špecifické 

okolnosti v danej krajine oprávnené 

vykonávať iné opatrenia ako opatrenia 

stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať nákladovo efektívne 

opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Niektoré 

z týchto opatrení zahŕňajú významné 

dodatočné náklady, ktoré nesmú znášať 

malé a stredne veľké poľnohospodárske 

podniky. Na poľnohospodárske podniky, 

ktoré nespadajú do pôsobnosti smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 

o priemyselných emisiách, možno 

uplatniť výnimku. Členské štáty by mali 

byť vzhľadom na špecifické okolnosti v 
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danej krajine oprávnené vykonávať iné 

opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto 

smernici, a to s rovnocennou úrovňou 

výsledkov. 

 Zlepšenie kvality ovzdušia bez ohrozenia 

budúcnosti poľnohospodárskych 

podnikov možno dosiahnuť iba 

prostredníctvom primeraných opatrení. 

Úsilie sektora poľnohospodárstva o ďalší 

rozvoj metód živočíšnej výroby by sa 

nemalo oslabovať povinnosťami 

týkajúcimi sa obmedzovania emisií látok 

znečisťujúcich ovzdušie. Národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

musia umožňovať spravodlivú rovnováhu 

medzi politicky a spoločensky žiaducimi 

formami živočíšnej výroby a ochranou 

pred emisiami. 

Or. de 

Odôvodnenie 

V poľnohospodárstve existujú konflikty medzi cieľmi jednotlivých oblastí politiky. Zachovanie 

vidieckych štruktúr v pôdnom hospodárstve nemožno oslabiť stanovením neúnosných cieľov. 

Lepšia právna úprava sa dosiahne prepojením na smernicu o priemyselných emisiách. 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Jan Huitema 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Členské štáty 

by mali byť vzhľadom na špecifické 

okolnosti v danej krajine oprávnené 

vykonávať iné opatrenia ako opatrenia 

stanovené v tejto smernici, a to s 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Tieto 

opatrenia by sa mali zakladať na 

osobitných informáciách a údajoch, 

zohľadňovať vedecký pokrok a 

predchádzajúce opatrenia prijaté 
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rovnocennou úrovňou výsledkov. členskými štátmi a mali by byť nákladovo 

efektívne. Členské štáty by mali byť 

vzhľadom na špecifické okolnosti v danej 

krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia 

ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a 

to s rovnocennou úrovňou výsledkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Členské štáty 

by mali byť vzhľadom na špecifické 

okolnosti v danej krajine oprávnené 

vykonávať iné opatrenia ako opatrenia 

stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať nákladovo efektívne 

opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Investície 

vedúce k zníženiu emisií 

v poľnohospodárstve majú dlhodobé 

dopady, ktoré sa líšia v závislosti 

od veľkosti poľnohospodárskeho 

podniku. To treba náležite zohľadniť 

s cieľom podporiť rozsiahlejšie 

využívanie zmierňujúcich opatrení. 
Členské štáty by mali byť vzhľadom na 

špecifické okolnosti v danej krajine 

oprávnené vykonávať iné opatrenia ako 

opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

Zlepšenie kvality ovzdušia bez ohrozenia 

budúcnosti poľnohospodárskych 

podnikov možno dosiahnuť iba 

prostredníctvom primeraných opatrení. 

Úsilie poľnohospodárskeho sektora 

o rozvoj postupov chovu hospodárskych 

zvierat nemožno oslabovať záväzkami 

týkajúcimi sa obmedzenia emisií látok 

znečisťujúcich ovzdušie. Národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 
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by mali vytvárať rovnováhu medzi 

politicky a spoločensky žiaducimi 

formami chovu hospodárskych zvierat 

a kontrolou emisií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od 

hlavných znečisťovateľov ovzdušia by 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali obsahovať opatrenia 

uplatniteľné v poľnohospodárskom sektore. 

Členské štáty by mali byť vzhľadom na 

špecifické okolnosti v danej krajine 

oprávnené vykonávať iné opatrenia ako 

opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

pochádzajúce od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné 

v poľnohospodárskom sektore bez toho, 

aby ohrozili dobré životné podmienky 

zvierat. Členské štáty by mali byť 

vzhľadom na špecifické okolnosti v danej 

krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia 

ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a 

to s rovnocennou úrovňou výsledkov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Členské štáty 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3, CH4 a PM2,5 pochádzajúce od 

hlavných znečisťovateľov ovzdušia by 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali obsahovať opatrenia 

uplatniteľné v poľnohospodárskom sektore. 
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by mali byť vzhľadom na špecifické 

okolnosti v danej krajine oprávnené 

vykonávať iné opatrenia ako opatrenia 

stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

Členské štáty by mali byť vzhľadom na 

špecifické okolnosti v danej krajine 

oprávnené vykonávať iné opatrenia ako 

opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Opatrenia na obmedzenie metánu by sa mali podporovať na vnútroštátnej úrovni, aby 

sa obmedzil prízemný ozón, ktorý spôsobuje metán a iné znečisťujúce látky. Viaceré z týchto 

opatrení by bolo možné vyvinúť s finančnou podporou programov EÚ na rozvoj vidieka 

a niektoré opatrenia možno uplatniť bez nákladov (napr. bioplynové systémy vytvárajú možné 

dodatočné zdroje príjmov prostredníctvom predaja elektrickej energie). 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

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

Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v 

poľnohospodárskom sektore. Členské štáty 

by mali byť vzhľadom na špecifické 

okolnosti v danej krajine oprávnené 

vykonávať iné opatrenia ako opatrenia 

stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

(13) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

NH3, CH4 a PM2,5 pochádzajúce od 

hlavných znečisťovateľov ovzdušia by 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia mali obsahovať opatrenia 

uplatniteľné v poľnohospodárskom sektore. 

Členské štáty by mali byť vzhľadom na 

špecifické okolnosti v danej krajine 

oprávnené vykonávať iné opatrenia ako 

opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s 

rovnocennou úrovňou výsledkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

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

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13a) S cieľom znížiť atmosférické emisie 

pochádzajúce od hlavných 

znečisťovateľov ovzdušia by národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia 

mali obsahovať opatrenia uplatniteľné vo 

všetkých príslušných sektoroch vrátane 

poľnohospodárstva, priemyslu, cestnej 

dopravy, .necestných pojazdných strojoch, 

vnútrozemskej a vnútroštátnej lodnej 

dopravy, vykurovania domácností 

a rozpúšťadiel. Členské štáty by mali byť 

vzhľadom na špecifické okolnosti v danej 

krajine oprávnené vykonávať iné 

opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto 

smernici, a to s rovnocennou úrovňou 

výsledkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Dvojitej právnej úprave 

so smernicou Rady 91/676/EHS z 

12. decembra 1991 o ochrane vôd pred 

znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov sa 

v národnej transpozícii tejto smernice 

treba vyhnúť.  V smernici 91/676/ES sa 

už uvádzajú veľmi komplexné a podrobné 

pravidlá zvyšovania účinnosti hnojív a ich 

uchovávania a využívania, ktoré 

zabraňujú úniku dusíka, čo má nepriamy 

pozitívny účinok na kvalitu ovzdušia. 

Or. de 
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Odôvodnenie 

V smernici o dusičnanoch  sa už uvádzajú rozsiahle ustanovenia týkajúce sa zabraňovania 

únikom dusíka. To treba zohľadniť v smernici o národných emisných stropoch s cieľom 

zabrániť dvojitej právnej úprave. 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13a) Dvojitej právnej úprave so smernicou 

Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o 

ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi 

z poľnohospodárskych zdrojov sa 

v národnej transpozícii tejto smernice 

treba vyhnúť.  V smernici 91/676/ES sa 

už uvádzajú veľmi komplexné a podrobné 

pravidlá zvyšovania účinnosti hnojív a ich 

uchovávania a využívania, ktoré 

zabraňujú úniku dusíka, čo má nepriamy 

pozitívny účinok na kvalitu ovzdušia. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Hoci sa v smernici o dusičnanoch uvádzajú rozsiahle ustanovenia týkajúce sa zabraňovania 

únikom dusíka, v návrh smernice o národných emisných stropoch, ktorý predložila Komisia, 

sa to nezohľadňuje a vzniká ustanovenie na vytvorenie nových akčných programov. Na 

zníženie byrokracie je potrebné zabrániť dvojitej právnej úprave. 

Pozmeňujúci návrh  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13b) Programy kontroly znečistenia 

ovzdušia by nemali umožňovať žiadne 



 

AM\1058775SK.doc 49/94 PE554.952v01-00 

 SK 

opatrenia priemyselného sektora, ktoré 

prekračujú najlepšie dostupné techniky 

(BAT) stanovené v  smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/13/EÚ1 a. 

 __________________ 

 1 a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 

o priemyselných emisiách (integrovaná 

prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 

17.12.2010). 

Or. de 

Odôvodnenie 

Priemyselný sektor by nemal byť nútený vykonávať opatrenia na znižovanie emisií 

z prevádzok prekračujúcich najlepšie dostupné techniky zakotvené v smernici. To platí najmä 

pri opatreniach, ktoré nemožno zaviesť nákladovo efektívne. 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

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

Guillaume Balas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14a) S cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, 

najmä v mestských oblastiach, by národné 

programy kontroly kvality ovzdušia mali 

zahŕňať opatrenia na zníženie emisií 

oxidov dusíka a tuhých častíc v mestských 

oblastiach. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Okrem zavedenia technických riešení na úrovni EÚ (napr. noriem Euro) by členské štáty mali 

navrhnúť, prijať a zaviesť netechnické riešenia, ktoré môžu výrazne znížiť znečistenie 

ovzdušia vozidlami a zlepšiť zdravie ľudí a životné prostredie. 
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Pozmeňujúci návrh  113 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V prípade, že všetky alternatívy 

politík a opatrení zostávajú naďalej 

otvorené, by členské štáty mali svoje 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia a akékoľvek ich významné 

aktualizácie podrobiť konzultáciám s 

verejnosťou a príslušnými orgánmi na 

všetkých úrovniach v záujme informačne 

kvalitného vypracovania týchto národných 

programov a ich aktualizácií. Členské štáty 

by sa mali podieľať na cezhraničných 

konzultáciách v prípade, že realizácia ich 

programu by mohla ovplyvniť kvalitu 

ovzdušia v inej krajine, v súlade s 

požiadavkami stanovenými v právnych 

predpisoch Únie a v medzinárodných 

právnych predpisoch vrátane Radou 

schváleného Dohovoru o hodnotení vplyvu 

na životné prostredie presahujúceho 

hranice (Espoo, 1991) a jeho Protokolu o 

strategickom environmentálnom hodnotení 

(Kyjev, 2003)24. 

(15) V prípade, že všetky alternatívy 

politík a opatrení zostávajú naďalej 

otvorené, by členské štáty mali svoje 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia a akékoľvek ich významné 

aktualizácie založené na opakovateľných 

meraniach a objavoch podrobiť 

konzultáciám s verejnosťou a príslušnými 

orgánmi na všetkých úrovniach v záujme 

informačne kvalitného vypracovania týchto 

národných programov a ich aktualizácií. 

Členské štáty by sa mali podieľať na 

cezhraničných konzultáciách v prípade, že 

realizácia ich programu by mohla 

ovplyvniť kvalitu ovzdušia v inej krajine, v 

súlade s požiadavkami stanovenými v 

právnych predpisoch Únie a v 

medzinárodných právnych predpisoch 

vrátane Radou schváleného Dohovoru 

o hodnotení vplyvu na životné prostredie 

presahujúceho hranice (Espoo, 1991) a 

jeho Protokolu o strategickom 

environmentálnom hodnotení (Kyjev, 

2003)24. 

__________________ __________________ 

24 Rozhodnutie Rady 2008/871/ES z 20. 

októbra 2008 o schválení Protokolu o 

strategickom environmentálnom hodnotení 

k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 

1991 o hodnotení vplyvu na životné 

prostredie presahujúceho hranice v mene 

Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 

19.11.2008, s. 33). 

24 Rozhodnutie Rady 2008/871/ES z 20. 

októbra 2008 o schválení Protokolu o 

strategickom environmentálnom hodnotení 

k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 

1991 o hodnotení vplyvu na životné 

prostredie presahujúceho hranice v mene 

Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 

19.11.2008, s. 33). 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V prípade, že všetky alternatívy 

politík a opatrení zostávajú naďalej 

otvorené, by členské štáty mali svoje 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia a akékoľvek ich významné 

aktualizácie podrobiť konzultáciám s 

verejnosťou a príslušnými orgánmi na 

všetkých úrovniach v záujme informačne 

kvalitného vypracovania týchto národných 

programov a ich aktualizácií. Členské štáty 

by sa mali podieľať na cezhraničných 

konzultáciách v prípade, že realizácia ich 

programu by mohla ovplyvniť kvalitu 

ovzdušia v inej krajine, v súlade s 

požiadavkami stanovenými v právnych 

predpisoch Únie a v medzinárodných 

právnych predpisoch vrátane Radou 

schváleného Dohovoru o hodnotení vplyvu 

na životné prostredie presahujúceho 

hranice (Espoo, 1991) a jeho Protokolu o 

strategickom environmentálnom hodnotení 

(Kyjev, 2003)24. 

(15) V prípade, že všetky alternatívy 

politík a opatrení zostávajú naďalej 

otvorené, by členské štáty mali svoje 

národné programy kontroly znečistenia 

ovzdušia a akékoľvek ich významné 

aktualizácie podrobiť konzultáciám s 

verejnosťou a príslušnými orgánmi na 

všetkých úrovniach v záujme informačne 

kvalitného a vedecky podloženého 

vypracovania týchto národných programov 

a ich aktualizácií. Členské štáty by sa mali 

podieľať na cezhraničných konzultáciách v 

prípade, že realizácia ich programu by 

mohla ovplyvniť kvalitu ovzdušia v inej 

krajine, v súlade s požiadavkami 

stanovenými v právnych predpisoch Únie a 

v medzinárodných právnych predpisoch 

vrátane Radou schváleného Dohovoru 

o hodnotení vplyvu na životné prostredie 

presahujúceho hranice (Espoo, 1991) a 

jeho Protokolu o strategickom 

environmentálnom hodnotení (Kyjev, 

2003)24. 

__________________ __________________ 

24 Rozhodnutie Rady 2008/871/ES z 20. 

októbra 2008 o schválení Protokolu o 

strategickom environmentálnom hodnotení 

k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 

1991 o hodnotení vplyvu na životné 

prostredie presahujúceho hranice v mene 

Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 

19.11.2008, s. 33). 

24 Rozhodnutie Rady 2008/871/ES z 20. 

októbra 2008 o schválení Protokolu o 

strategickom environmentálnom hodnotení 

k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 

1991 o hodnotení vplyvu na životné 

prostredie presahujúceho hranice v mene 

Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 

19.11.2008, s. 33). 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

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



 

PE554.952v01-00 52/94 AM\1058775SK.doc 

SK 

Guillaume Balas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15a) V súlade s Aarhuským dohovorom o 

prístupe k informáciám, účasti verejnosti 

na rozhodovacom procese a prístupe k 

spravodlivosti v záležitostiach životného 

prostredia a s judikatúrou Súdneho dvora 

by verejnosť mala získať rozsiahly prístup 

k súdnictvu s cieľom zabezpečiť účinné 

vykonávanie a presadzovanie smernice 

a prispieť k ochrane práva na život 

v prostredí, ktoré je 

primerané k osobnému zdraviu a dobrému 

životu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15b) Na zabezpečenie účinnosti smernice 

a opatrení prijatých na dosiahnutie jej 

cieľov sú potrebné environmentálne 

inšpekcie a dohľad nad trhom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zlyhanie noriem Euro v prípade vozidiel s naftovým motorom v dosahovaní očakávaných 

znížení NOx preukázalo, že technické opatrenia nie sú v skutočných prevádzkových 

podmienkach vždy účinné. Táto zmena by zabezpečila, že členské štáty identifikujú podobné 

problémy a nápravné opatrenia, vykonávané s cieľom zabezpečiť súlad so záväzkami 

týkajúcimi sa znižovania emisií. To by tiež vytvorilo tlak na výrobcov, aby zabezpečili, že 

vozidlá a vybavenie budú v skutočných prevádzkových podmienkach fungovať. 
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Pozmeňujúci návrh  117 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15c) Pri hodnotení synergií medzi 

politikou kvality ovzdušia EÚ a politikou 

v oblasti klímy a energetiky Komisia 

zohľadní Doplnkové posúdenie vplyvu 

týkajúce sa interakcií medzi politikou EÚ 

v oblasti kvality ovzdušia a politikou v 

oblasti energetiky a klímy Európskeho 

parlamentu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Členské štáty by mali vytvoriť a 

oznamovať inventúry emisií, prognózy a 

informatívne správy o inventúre v 

súvislosti so všetkými látkami 

znečisťujúcimi ovzdušie, na ktoré sa 

vzťahuje táto smernica, vďaka ktorým by si 

následne mala Únia splniť svoje 

oznamovacie povinnosti vyplývajúce z 

dohovoru LRTAP a jeho protokolov. 

(16) Členské štáty by mali vytvoriť a 

oznamovať inventúry emisií, prognózy a 

informatívne správy o inventúre v 

súvislosti so všetkými látkami 

znečisťujúcimi ovzdušie, na ktoré sa 

vzťahuje táto smernica, vďaka ktorým si 

Únia následne musí splniť svoje 

oznamovacie povinnosti vyplývajúce z 

dohovoru LRTAP a jeho protokolov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Inventúry, odhady a správy o vykonaných inventúrach musia Únii umožniť plniť jej povinnosť 

podávať správy na základe Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom 
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hranicami štátov a jeho protokolov. 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 20a) V súlade s Aarhuským dohovorom o 

prístupe k informáciám, účasti verejnosti 

na rozhodovacom procese a prístupe k 

spravodlivosti v záležitostiach životného 

prostredia a s judikatúrou Európskeho 

súdneho dvora by verejnosť mala získať 

rozsiahly prístup k spravodlivosti s cieľom 

zabezpečiť účinné vykonávanie 

a presadzovanie smernice a prispievať 

k ochrane práva na život v prostredí, ktoré 

je primerané k ľudskému zdraviu 

a dobrému životu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) S cieľom zohľadniť technický 

pokrok by sa mala Komisii udeliť 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny 

usmernení pre podávanie správ 

stanovených v prílohe I, ako aj v časti 1 

prílohy III a prílohách IV a V s cieľom 

prispôsobiť ich technickému pokroku. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

svojich prípravných prác uskutočňovala 

(21) Akty, ktoré sa týkajú zmeny 

usmernení pre podávanie správ 

stanovených v prílohe I, ako aj v časti 1 

prílohy III a prílohách IV a V s cieľom 

prispôsobiť ich technickému pokroku by sa 

mali postúpiť Európskemu parlamentu a 

Rade  
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náležité konzultácie, a to aj na expertnej 

úrovni. Pri príprave a vypracúvaní 

delegovaných aktov by Komisia mala 

zabezpečiť súbežné, včasné a náležité 

postúpenie príslušných dokumentov 

Európskemu parlamentu a Rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) S cieľom zohľadniť technický pokrok 

by sa mala Komisii udeliť právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

pokiaľ ide o zmeny usmernení pre 

podávanie správ stanovených v prílohe I, 

ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a 

V s cieľom prispôsobiť ich technickému 

pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia 

počas svojich prípravných prác 

uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj 

na expertnej úrovni. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné 

a náležité postúpenie príslušných 

dokumentov Európskemu parlamentu a 

Rade. 

(21) S cieľom zohľadniť technický pokrok 

by sa mala Komisii udeliť právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

pokiaľ ide o zmeny usmernení pre 

podávanie správ stanovených v prílohe I, 

ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a 

V s cieľom prispôsobiť ich technickému 

pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia 

počas svojich prípravných prác 

uskutočňovala náležité konzultácie 

so zainteresovanými záujmovými 

skupinami, a to aj na expertnej úrovni. Pri 

príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť 

súbežné, včasné a náležité postúpenie 

príslušných dokumentov Európskemu 

parlamentu a Rade. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky vykonávania tejto smernice by 

sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie 

právomoci. Tieto právomoci by sa mali 

vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/201127. 

vypúšťa sa 

__________________  

27Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 22a) Na základe ustanovení tejto smernice 

sa by členské štáty mali plniť záväzky 

znižovania emisií uvedené v prílohe II 

k tejto smernici. Členské štáty by však 

mali mať možnosť rozhodnúť, ako budú 

plniť tieto záväzky nákladovo 

najefektívnejším spôsobom. Opatrenia 

navrhované v prílohe III k tejto smernici 

by sa preto mali vnímať ako usmernenia. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Aldo Patriciello 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Členské štáty by mali stanoviť 

pravidlá týkajúce sa uplatniteľných sankcií 

v prípade porušenia vnútroštátnych 

ustanovení prijatých podľa tejto smernice a 

zabezpečiť ich vykonávanie. Uvedené 

sankcie by mali byť účinné, primerané a 

odrádzajúce. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 26a) Vyzýva kandidátske a potenciálne 

kandidátske krajiny, aby  čo najviac 

zosúlaďovali svoje vnútroštátne pravidlá 

s touto smernicou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V tejto smernici sa stanovujú limity 

členských štátov týkajúce sa 

atmosférických emisií acidifikačných a 

eutrofizačných znečisťujúcich látok, 

prekurzorov ozónu, primárnych tuhých 

V tejto smernici sa stanovujú limity 

členských štátov týkajúce sa 

atmosférických emisií acidifikačných a 

eutrofizačných znečisťujúcich látok, 

určitých prekurzorov ozónu, primárnych 
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častíc a prekurzorov sekundárnych tuhých 

častíc a iných látok znečisťujúcich 

ovzdušie a vyžaduje sa v nej, aby sa 

vypracovali, prijali a vykonávali národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia a 

aby sa monitorovali a oznamovali emisie 

znečisťujúcich látok a ich vplyvy. 

tuhých častíc a prekurzorov sekundárnych 

tuhých častíc a iných látok znečisťujúcich 

ovzdušie a vyžaduje sa v nej, aby sa 

vypracovali, prijali a vykonávali národné 

programy kontroly znečistenia ovzdušia a 

aby sa monitorovali a oznamovali emisie 

znečisťujúcich látok a ich vplyvy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrh ani platná smernica 2003/35/ES by sa nemali venovať všetkým prekurzorom ozónu. 

Nemali by zahŕňať metán. 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

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

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zámerom tejto smernice je obmedziť 

atmosférické emisie acidifikačných a 

eutrofizačných znečisťujúcich látok, 

prekurzorov ozónu primárnych tuhých 

častíc a prekurzorov sekundárnych 

tuhých častíc a iných látok znečisťujúcich 

ovzdušie, čím sa prispeje k: 

 a) plneniu dlhodobého cieľa Únie, ktorým 

je dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, 

ktorá nebude mať výrazný negatívny 

vplyv na ľudské zdravie a životné 

prostredie ani nebude pre ne predstavovať 

riziká v súlade s usmerneniami Svetovej 

zdravotníckej organizácie; 

 b) dosiahnutiu biodiverzity EÚ a cieľov 

v oblasti ekosystému prostredníctvom 

zníženia úrovní a depozície 

acidifikačného, eutrofizačného a 

ozónového znečistenia ovzdušia pod 

kritické záťaže a úrovne; 
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 c) plneniu cieľov Únie v oblasti kvality 

ovzdušia stanovených v právnych 

predpisoch Únie; 

 d) zmierneniu vplyvov zmeny klímy 

prostredníctvom zníženia emisií 

klimatických znečisťujúcich látok s 

krátkou životnosťou; 

 e) celosvetovému zlepšeniu kvality 

ovzdušia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Kateřina Konečná 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Táto smernica sa vzťahuje na emisie 

znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I 

zo všetkých zdrojov na území členských 

štátov v ich výhradných hospodárskych 

oblastiach a oblastiach kontroly 

znečistenia. 

Táto smernica sa vzťahuje na emisie 

znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I 

zo všetkých antropogénnych zdrojov na 

území členských štátov v ich výhradných 

hospodárskych oblastiach a oblastiach 

kontroly znečistenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rozsah musí byť presný a v súlade s ostatnými článkami, napríklad článkom 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Nils Torvalds 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Táto smernica sa vzťahuje na emisie 

znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I 

Táto smernica sa vzťahuje na emisie 

znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I 
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zo všetkých zdrojov na území členských 

štátov v ich výhradných hospodárskych 

oblastiach a oblastiach kontroly 

znečistenia. 

zo všetkých antropogénnych zdrojov na 

území členských štátov v ich výhradných 

hospodárskych oblastiach a oblastiach 

kontroly znečistenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rozsah musí byť presný a v súlade s ostatnými článkami, napríklad článkom 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

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

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy 

dusíka, nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý; 

2. „prekurzory ozónu“ znamená oxidy 

dusíka a nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny; 

Or. de 

Odôvodnenie 

Ciele v oblasti zníženia emisií metánu by nemali byť súčasťou smernice o národných 

emisných stropoch. Preto by sa mali metán aj oxid uhoľnatý, ktoré sa nevyskytujú v návrhu 

smernice, odstrániť z tohto článku. 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy 

dusíka, nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý; 

2. „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy 

dusíka, nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny a oxid uhoľnatý; 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných 

stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 

406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov a zapríčiňuje nadmernú reguláciu, pričom sa 

berie do úvahy, že metán je skleníkový plyn, ktorého emisiami sa už zaoberá v rozhodnutí č. 

406/2009/ES v rámci európskej politiky v oblasti klímy a energetiky. Navyše by opatrenia 

zamerané na ďalšie znižovanie emisií metánu mali vplyv na dobré životné podmienky zvierat. 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy 

dusíka, nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý; 

2. „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy 

dusíka, nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny a oxid uhoľnatý; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. „nemetánové prchavé organické 

zlúčeniny“ (NMVOC) znamenajú všetky 

organické zlúčeniny antropogénneho 

charakteru okrem metánu, ktoré za 

prítomnosti slnečného svetla môžu 

produkovať fotochemické oxidanty 

reakciou s oxidmi dusíka; 

5. pokiaľ nie je určené inak, „nemetánové 

prchavé organické zlúčeniny“ (NMVOC) 

znamenajú všetky organické zlúčeniny 

antropogénneho charakteru okrem metánu, 

ktoré za prítomnosti slnečného svetla môžu 

produkovať fotochemické oxidanty 

reakciou s oxidmi dusíka; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  134 

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

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. „národný záväzok týkajúci sa znižovania 

emisií“ znamená zníženie emisií látky 

vyjadrené ako percentuálny podiel zníženia 

emisií vypočítaný ako rozdiel medzi 

celkovým množstvom emisií uvoľnených 

počas východiskového roka (2005) a 

celkovým množstvom emisií uvoľnených 

počas cieľového kalendárneho roka, ktorý 

členské štáty nesmú prekročiť; 

7. „národný záväzok týkajúci sa znižovania 

emisií“ znamená zníženie emisií látky 

vyjadrené ako percentuálny podiel zníženia 

emisií vypočítaný ako rozdiel medzi 

celkovým množstvom emisií uvoľnených 

počas východiskového roka (2005) a 

celkovým množstvom emisií uvoľnených 

počas cieľového kalendárneho roka, ku 

ktorému sa členské štáty musia 

približovať; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. „medzinárodná námorná doprava“ 

znamená plavby na mori a v pobrežných 

vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa 

pod všetkými vlajkami, okrem rybárskych 

plavidiel, ktoré odchádzajú z územia 

jednej krajiny a prichádzajú na územie 

inej krajiny; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a. „politiky EÚ týkajúce sa znečistenia 

ovzdušia pri zdroji“ znamená nariadenia 

alebo smernice, ktoré, bez ohľadu 

na povinnosti stanovené v týchto 

nariadeniach alebo smerniciach majú za 

cieľ čiastočne alebo v plnej miere 

obmedziť emisie oxidu siričitého (SO2), 

oxidov dusíka (NOx), nemetánových 

prchavých organických zlúčenín 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) prostredníctvom 

vykonávania zmierňujúcich opatrení pri 

zdroji, okrem iného obmedzenia emisií, na 

čo slúži: 

 – nariadenie 94/63; 

 – nariadenie 97/68; 

 – nariadenie 98/70; 

 – nariadenie 1999/32; 

 – nariadenie 2009/126; 

 – nariadenie 2004/42; 

 nariadenie 2007/46/EÚ vrátane smernice 

15/2007, smernice 79/2009, smernice 

595/2009 a smernice 661/2009; 

 – nariadenie 2010/75; 

 smernica 167/2013; 

 smernica 168/2013; 

 – nariadenie 2014/94; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s ambíciou lepšej právnej regulácie novej Komisie sa smernica dopĺňa o „politiky 

EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri zdroji“. V politike kvality ovzdušia by sa malo 

zohľadniť a vyhodnotiť vykonávanie politík EÚ týkajúcich sa znečistenia ovzdušia pri zdroji, 

aby sa predišlo prekrývaniu, zvýšili sa synergie a pochopil úspech alebo zlyhanie zo strany 

niektorých členských štátov. 
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Pozmeňujúci návrh  137 

Kateřina Konečná 

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a. 13. "najlepšie dostupné techniky" sú 

najúčinnejším a najpokrokovejším 

štádiom vývoja činností a metód 

prevádzkovania, ktoré naznačuje 

praktickú vhodnosť konkrétnych techník 

predstavovať základ pre limitné hodnoty 

emisií a iné podmienky povolenia 

navrhnuté s cieľom prevencie a v prípade, 

že to nie je možné, zníženia emisií a 

vplyvu na životné prostredie ako celok: 

 a) „techniky“ zahŕňajú použitú 

technológiu a spôsob, ktorým je 

zariadenie navrhnuté, postavené, 

udržiavané, prevádzkované a odstavené z 

činnosti; 

 b)„dostupné techniky“ sú techniky 

vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje 

ich použitie v príslušnom priemyselnom 

odvetví za ekonomicky a technicky 

únosných podmienok, pričom sa berú do 

úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na 

to, či sa tieto techniky používajú alebo sú 

vytvorené v príslušnom členskom štáte, 

pokiaľ sú za primeraných podmienok 

dostupné prevádzkovateľovi; 

 c)„najlepšie“, znamená najúčinnejšie na 

dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa 

ochrany životného prostredia ako celku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

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

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a. „dotknutá verejnosť“ je verejnosť, 

na ktorú majú vplyv alebo môžu mať 

vplyv emisie látok znečisťujúcich ovzdušie 

do atmosféry alebo verejnosť, ktorá má 

záujem o takéto látky; na účely tohto 

vymedzenia sa má za to, že mimovládne 

organizácie podporujúce ochranu 

životného prostredia, spotrebiteľské 

organizácie, organizácie, ktoré zastupujú 

záujmy zraniteľných skupín obyvateľstva 

a iné podstatné orgány v oblasti 

zdravotníctva, spĺňajúce požiadavky 

vnútroštátneho práva, majú záujem. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozri článok 12 o prístupe k spravodlivosti. Toto vymedzenie je potrebné, aby sa zabezpečilo, 

že členské štáty zabezpečia rozsiahly prístup k spravodlivosti spôsobom, ktorý je v súlade 

s Aarhuským dohovorom a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 ktoré sú 

stanovené v prílohe II a vykonajú všetky 

nevyhnutné opatrenia, na ktoré 

sa neviažu neprimerané náklady, aby 

obmedzili antropogénne emisie oxidu 
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siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), 

prchavých organických zlúčenín iných 

ako metán (NMVOC), amoniaku (NH3) a 

tuhých častíc (PM2,5) v súlade 

s orientačnými cieľmi týkajúcimi 

sa zníženia, ktoré sa uvádzajú v prílohe II. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných 

stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 

406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov a zapríčiňuje nadmernú reguláciu. Navyše, 

predpovede emisií znečisťujúcich látok z určitých sektorov sú veľmi neisté. Preto potenciál 

zníženia nemožno určiť veľmi presne. Uvedené hodnoty tiež priveľmi zaťažujú 

poľnohospodársky sektor. 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 do roku 

2029, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 
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Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II 

a v prípade metánu treba vykonať 

posúdenie vplyvu pred stanovením 

národného záväzku týkajúceho sa 

znižovania emisií. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Keďže zavedenie cieľa týkajúceho sa zníženia emisií metánu je novinkou, malo by sa predtým 

vykonať posúdenie vplyvu. 

Pozmeňujúci návrh  142 

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

Herbert Dorfmann 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. de 
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Odôvodnenie 

Metán v klimatickom režime pokrývajú rozdelenie úsilia a ETS. Ak by sa do rozsahu smernice 

o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie doplnil metán, viedlo by 

to k dvojitej právnej úprave, ktorej by sa, práve v súvislosti so snahami o lepšiu tvorbu práva 

a program regulačnej vhodnosti pre MSP, malo zabrániť. 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Jan Huitema 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 
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2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Je neprijateľné, aby Komisia chcela prijať dvojitú právnu úpravu v prípade metánu 

v súbežnosti s klimatickou politikou vo forme národného stropu. S cieľom vyhnúť sa zdvojeniu 

právnej úpravy a presunu výroby treba metán odstrániť zo smernice o národných emisných 

stropoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 
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(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. lt 

Pozmeňujúci návrh  147 

Nils Torvalds 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3) a tuhých 

častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 

2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Znižovanie emisií metánu sa už presadzuje prostredníctvom medzinárodných záväzkov 

v oblasti zmeny klímy v rámci druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu do roku 2020 

a o novej zmluve sa bude rokovať tento rok v Paríži. Metán je tiež súčasťou ETS EÚ a hoci 

sa priame povinnosti týkajú oxidu uhličitého a oxidu dusného, možné sú aj nové povinnosti. 

Záväzky týkajúce sa znižovania emisií metánu v tejto smernici preto budú predstavovať 

zbytočnú dvojitú právnu úpravu. 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

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

Balas, Pavel Poc 
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Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých 

častíc (PM2,5), metánu (CH4) a ortuti 

(Hg) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020, 2025 a od 

roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ortuť je mimoriadne toxický kov, a to najmä keď sa zmení na metylortuť (MeHg). Vystavenie 

MeHg môže mať závažný vplyv na nervovú sústavu a vážne poškodiť imunitný a reprodukčný 

systém. 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

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

Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých 

častíc (PM2,5), metánu (CH4) a ortuti 

(Hg) aspoň v súlade s národnými 

záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020, 2025 a od 

roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica by mala prispieť k obmedzeniu emisií ortuti v Únii, ako sa to požaduje 

v stratégii Spoločenstva z roku 2005 týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom dohovore o ortuti, 

ktorého zmluvnými stranami sú členské štáty a Únia. 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5), metánu (CH4) a ortuti (Hg) aspoň 

v súlade s národnými záväzkami 

týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020, 2025 a od 

roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako signatári Minatamského dohovoru by EÚ a členské štáty mali zabezpečiť, že smernica 

o národných emisných stropoch prispeje k zníženiu emisií ortuti, ktoré majú významný 

negatívny vplyv na zdravie ľudí. Navyše, ciele pre rok 2025 by mali byť právne záväzné, aby 

sa čo najskôr zvýšil pozitívny vplyv zníženia množstva škodlivých látok na zdravie a životné 

prostredie.  

 

Pozmeňujúci návrh  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5), metánu (CH4) a ortuti (Hg) aspoň 

v súlade s národnými záväzkami 

týkajúcimi sa znižovania emisií 

uplatniteľnými od roku 2020, 2025 a od 

roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty obmedzia svoje ročné 

antropogénne emisie oxidu siričitého 

(SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých 

organických zlúčenín iných ako metán 

(NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc 

(PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s 

národnými záväzkami týkajúcimi sa 

znižovania emisií uplatniteľnými od roku 

2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v 

prílohe II. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 



 

PE554.952v01-00 74/94 AM\1058775SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Záväzky týkajúce sa zníženia emisií 

pre každý rok od roku 2030 sú orientačné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty vykonajú všetky 

potrebné opatrenia, aby obmedzili svoje 

antropogénne emisie CH4. Úrovne týchto 

emisií sa stanovia vzhľadom na lineárnu 

trajektóriu znižovania emisií medzi 

úrovňami emisií daných látok na rok 2005 

a úrovňami ich emisií stanovenými 

v záväzkoch týkajúcich sa znižovania 

emisií na rok 2025. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

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

Článok 4 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Národné emisie SO2, NOx, prchavých 

organických zlúčenín a HN3  od roku 

2020 neprekročia národné emisné stropy 

stanovené v smernici 2001/81/ES na rok 

2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia do 31. decembra 2016 

predloží nový návrh rozdelenia záťaže 

v Únii s upravenými záväzkami týkajúcimi 

sa zníženia emisií NH3 na rok 2030 

s cieľom do roku 2030 znížiť emisie 

amoniaku v Únii o 18 %. Mechanizmus 

vytvorenia tohto rozdelenia záťaže musí 

spĺňať kritériá cenovej efektívnosti, 

proporcionality a rovnováhy medzi 

členskými štátmi. Komisia svojím 

návrhom zabezpečí a) rovnaké podmienky 

na trhu Únie a b) ďalšiu harmonizáciu 

úrovní zníženia emisií v rámci Únie. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Ciele týkajúce sa zníženia emisií amoniaku musia zohľadňovať opatrenia, ktoré členské štáty 

už vykonali. 
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Pozmeňujúci návrh  157 

Peter Jahr 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. S cieľom znížiť emisie amoniaku 

v Európskej únii do roku 2030 o 20 % 

Komisia do 31. decembra 2016 predloží 

návrh rozdelenia záťaže medzi členské 

štáty s upravenými záväzkami týkajúcimi 

sa amoniaku do roku 2030, ktorý bude 

spĺňať podmienky proporcionality, 

nákladovej efektívnosti a rovnováhy. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Veľké rozdiely medzi cieľmi týkajúcimi sa zníženia emisií amoniaku medzi členskými štátmi 

nemajú význam. Musí existovať mechanizmus rozdelenia záťaže v Európskej únii a treba 

zohľadniť významný prínos niektorých členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  

  

 1a. Komisia do 31. decembra 2016 

predloží nový návrh obsahujúci 

zrevidované záväzky týkajúce sa zníženia 

emisií NH3 na rok 2030. Svojím návrhom 

Komisia zabezpečí 

 a) rovnaké podmienky na trhu Únie, 

 b) ďalšiu harmonizáciu úrovní zníženia 

emisií v rámci Únie. 



 

AM\1058775SK.doc 77/94 PE554.952v01-00 

 SK 

Or. de 

Odôvodnenie 

Treba zohľadňovať opatrenia, ktoré členské štáty pri znižovaní emisií amoniaku už vykonali. 

Preto musí existovať mechanizmus rozdelenia záťaže v rámci Únie a treba primerane 

prispôsobiť ciele týkajúce sa zníženia emisií jednotlivých štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

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

Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

 

Or. en 

(Súvisí s navrhovanými národnými ERC na rok 2025.) 

Odôvodnenie 

Národné ciele týkajúce sa zníženia emisií na rok 2025 by mali byť záväzné a stanovené 

na základe scenára s maximálnym možným znížením emisií z návrhu Komisie. 
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Pozmeňujúci návrh  160 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ustanovenie v odseku nie je v súlade s prílohou II. Úrovne zníženia emisií  na všetky roky 

počas obdobia 2020 – 2029 sa stanovujú v prílohe II a vychádzajú z článku 4 ods. 1, preto 

stanovenie povinnej lineárnej trajektórie znižovania emisií na rok 2025 nie je opodstatnené. 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Ulrike Müller 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

 

Or. de(číslovanie odsekov v nemeckej a anglickej verzii návrhu Komisie sa líši, číslovanie 

v tomto dokumente sa riadi anglickou verziou) 

Odôvodnenie 

V smernici o národných emisných stropoch Európska únia splnila záväzky vyplývajúce z 

Göteborského protokolu. Göteborský protokol platí do roku 2020. Prechodné ciele do roku 

2025 preto sú nadbytočné.  

 

Pozmeňujúci návrh  162 

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

Dorfmann 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

vypúšťa sa 



 

PE554.952v01-00 80/94 AM\1058775SK.doc 

SK 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

Or. de(číslovanie odsekov v nemeckej a anglickej verzii návrhu Komisie sa líši, číslovanie 

v tomto dokumente sa riadi anglickou verziou) 

 

Odôvodnenie 

Ciele znižovania emisií platia na roky 2020 a 2030. Členské štáty by mali byť schopné 

dosiahnuť svoje ciele znižovania emisií na rok 2030 spôsobom, ktorý je pre ne nákladovo 

najefektívnejší.  Priebežné emisné ciele na rok 2025 v tejto súvislosti nie sú nevyhnutné. 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

Kateřina Konečná 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

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

Balas 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Záväzky znižovania emisií na rok 2025 by mali byť záväzné. 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Nils Torvalds 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

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. 
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Pozmeňujúci návrh  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Národné záväzky znižovania emisií na rok 2025 by mali byť právne záväzné. 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

Na konci obdobia 2020 – 2029 Komisia 

vykoná technické hodnotenie 

hospodárskej uskutočniteľnosti 

národných záväzkov týkajúcich sa 

znižovania emisií platných od roku 2030, 

ako sa uvádza v prílohe II, a v prípade 

potreby prehodnotí ich kvantifikáciu, 

pričom zohľadní zmenené scenáre 

a plnenie národných záväzkov týkajúcich 
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medzi úrovňami emisií daných látok na 

rok 2020 a úrovňami ich emisií 

stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

sa znižovania emisií v rokoch 2020 až 

2029. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3 a PM2,5. Úrovne týchto 

emisií sa stanovia na základe objemu 

predaných palív vzhľadom na lineárnu 

trajektóriu znižovania emisií medzi 

úrovňami emisií daných látok na rok 2020 

a úrovňami ich emisií stanovenými v 

orientačných záväzkoch týkajúcich sa 

znižovania emisií na rok 2030. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Zahrnutie záväzkov týkajúcich sa zníženia emisií metánu do smernice o národných emisných 

stropoch obmedzuje pružnosť poskytovanú rozhodnutím o spoločnom úsilí (rozhodnutie č. 

406/2009/ES) na zníženie skleníkových plynov a zapríčiňuje nadmernú reguláciu, pričom sa 

berie do úvahy, že metán je skleníkový plyn, ktorého emisiami sa už zaoberá v rozhodnutí č. 

406/2009/ES v rámci európskej politiky v oblasti klímy a energetiky. Navyše by opatrenia 

zamerané na ďalšie znižovanie emisií metánu mali vplyv na dobré životné podmienky zvierat. 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Jan Huitema 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3 a PM2,5. Úrovne týchto 

emisií sa stanovia na základe objemu 

predaných palív vzhľadom na lineárnu 

trajektóriu znižovania emisií medzi 

úrovňami emisií daných látok na rok 2020 

a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 
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neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3 a PM2,5. Úrovne týchto 

emisií sa stanovia na základe objemu 

predaných alebo spotrebovaných palív 

vzhľadom na lineárnu trajektóriu 

znižovania emisií medzi úrovňami emisií 

daných látok na rok 2020 a úrovňami ich 

emisií stanovenými v záväzkoch týkajúcich 

sa znižovania emisií na rok 2030. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V niektorých členských štátoch množstvo predaných palív nie je spoľahlivým ukazovateľom 

úrovní emisií. V prípade holandského prístavu Rotterdam predané palivá nie sú realistickým 

ukazovateľom úrovní emisií Namiesto toho by mala existovať možnosť určiť úroveň emisií 

na základe množstva spotrebovaných palív. Rada túto možnosť poskytla Belgicku, Holandsku, 

Írsku, Litve, Luxembursku, Rakúsku a Spojenému kráľovstvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3 a PM2,5. Úrovne týchto 

emisií sa stanovia na základe objemu 

predaných palív vzhľadom na lineárnu 

trajektóriu znižovania emisií medzi 

úrovňami emisií daných látok na rok 2020 

a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh  173 

Peter van Dalen 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných alebo spotrebovaných 

palív vzhľadom na lineárnu trajektóriu 

znižovania emisií medzi úrovňami emisií 

daných látok na rok 2020 a úrovňami ich 

emisií stanovenými v záväzkoch týkajúcich 

sa znižovania emisií na rok 2030. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V niektorých členských štátoch množstvo predaných palív nie je spoľahlivým ukazovateľom 

úrovní emisií, napríklad preto, lebo prevádzkujú prístavy, v ktorých lode čerpajú palivo. 

Namiesto toho by mala existovať možnosť určiť úrovne emisií na základe množstva 

spotrebovaných palív, pretože tento ukazovateľ je v súvislosti s úrovňami emisií spoľahlivejší. 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 

členské štáty prijmú všetky potrebné 

opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú 

neprimerané náklady pre členské štáty 

a hospodárske subjekty, na obmedzenie 

svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, 
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týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne 

týchto emisií sa stanovia na základe 

objemu predaných palív vzhľadom na 

lineárnu trajektóriu znižovania emisií 

medzi úrovňami emisií daných látok na rok 

2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v 

záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií 

na rok 2030. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak emisie na rok 2025 nemožno 

obmedziť podľa stanovenej trajektórie, 

členské štáty uvedú odôvodnenie tejto 

situácie vo svojej správe predloženej 

Komisii v súlade s článkom 9. 

vypúšťa sa 

Or. de(číslovanie odsekov v nemeckej a anglickej verzii návrhu Komisie sa líši, číslovanie 

v tomto dokumente sa riadi anglickou verziou) 
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Odôvodnenie 

Ciele znižovania emisií platia na roky 2020 a 2030. Členské štáty by mali byť schopné 

dosiahnuť svoje ciele znižovania emisií na rok 2030 spôsobom, ktorý je pre ne nákladovo 

najefektívnejší.  Priebežné emisné ciele na rok 2025 v tejto súvislosti nie sú nevyhnutné. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Kateřina Konečná 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 



 

PE554.952v01-00 90/94 AM\1058775SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  179 

Nils Torvalds 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

2025 national emission reduction targets should be legally binding 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

 Ak odôvodnenie podľa členského štátu 

spočíva v nedosiahnutí plánovaných alebo 

na základe politík EÚ týkajúcich 

sa znečistenia ovzdušia pri zdroji 

odhadnutých obmedzení emisií, Komisia 

do jedného roka od doručenia správy 

členským štátom predloží návrh 

na úpravu národných záväzkov týkajúcich 

sa zníženia emisií, ktoré sú stanovené 

v prílohe II. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Navrhlo sa pridať doplniť smernicu o „Politiky EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri 

zdroji“. V politike kvality ovzdušia by sa malo zohľadniť a vyhodnotiť vykonávanie politík EÚ 

týkajúcich sa znečistenia ovzdušia pri zdroji, aby sa predišlo prekrývaniu, zvýšili sa synergie 

a pochopil zlyhanie zo strany niektorých členských štátov. Ak sa dokáže, že to je nevyhnutné, 

Komisia v prípade zlyhania predloží upravené záväzky týkajúce sa zníženia emisií pre členský 

štát. 

 

Pozmeňujúci návrh  182 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak emisie na rok 2025 nemožno obmedziť 

podľa stanovenej trajektórie, členské štáty 

uvedú odôvodnenie tejto situácie vo svojej 

správe predloženej Komisii v súlade s 

článkom 9. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) emisie na Kanárskych ostrovoch, vo 

francúzskych zámorských departementoch, 

na Madeire a Azorách; 

b) emisie na Kanárskych ostrovoch, vo 

francúzskych zámorských departementoch, 

na Madeire a Azorách a v znevýhodnených 

horských oblastiach; 

Or. de 

(číslovanie odsekov v nemeckej a anglickej verzii návrhu Komisie sa líši, číslovanie v tomto 

dokumente sa riadi anglickou verziou) 

 

Pozmeňujúci návrh  184 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) emisie na Kanárskych ostrovoch, vo 

francúzskych zámorských departementoch, 

na Madeire a Azorách; 

b) emisie na Kanárskych ostrovoch, vo 

francúzskych zámorských oblastiach 

a departementoch, na Madeire a Azorách; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

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

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) emisie z medzinárodnej námornej 

dopravy bez toho, aby bol dotknutý článok 

5 ods. 1. 

d) emisie z medzinárodnej námornej 

dopravy. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) emisie z malých poľnohospodárskych 

podnikov a mikropodnikov v sektore 

živočíšnej výroby s počtom 

do 50 dobytčích jednotiek; 

(číslovanie odsekov v nemeckej a anglickej verzii návrhu Komisie sa líši, číslovanie v tomto 

dokumente sa riadi anglickou verziou) 

Or. de 

Pozmeňujúci návrh  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) črevné emisie metánu, ktoré sú 

prirodzeným produktom chovu 

prežúvavcov. 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia do 31. decembra 2021 

predloží návrh, ktorý bude obsahovať 

upravené záväzky týkajúce sa obmedzenia 
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emisií na rok 2030, založené na hodnotení 

vykonávania záväzkov týkajúcich 

sa zníženia emisií v štátoch. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odhady emisií znečisťujúcich látok z určitých sektorov sú veľmi neisté. Preto potenciál 

zníženia nemožno určiť veľmi presne. Uvedené hodnoty tiež priveľmi zaťažujú 

poľnohospodársky sektor. V návrhu Komisie sú ciele týkajúce sa zníženia emisií pre členské 

štáty s nižším HDP stanovené vyššie ako priemerný cieľ týkajúci sa zníženia emisií pre EÚ. 

To predstavuje neprimerané zaťaženie týchto členských štátov. 

 


