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Predlog spremembe  52 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji dosežen 

pomemben napredek na področju 

antropogenih emisij v ozračje in kakovosti 

zraka z namensko politiko Unije, vključno 

s sporočilom Komisije iz leta 2005 

„Tematska strategija o onesnaževanju 

zraka“ (v nadaljnjem besedilu: TSOZ)15. 

Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta16 je bila pri tem 

napredku bistvenega pomena s tem, ko je 

določila zgornje meje za skupne letne 

emisije držav članic za obdobje od leta 

2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove 

okside (NOx), amoniak (NH3) in 

nemetanske hlapne organske spojine 

(NMHOS). Posledično so se med letoma 

1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 

82 %, emisije NOx za 47 %, emisije 

NMHOS za 56 %, emisije NH3 pa za 28 %. 

Vendar pa, kot je navedeno v programu 

„Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem 

besedilu: revidirana TSOZ)17, še vedno 

obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja 

za okolje in zdravje ljudi. 

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji 

zahvaljujoč prizadevanjem držav članic in 

gospodarskih subjektov dosežen 

pomemben napredek na področju 

antropogenih emisij v ozračje in kakovosti 

zraka. K uresničevanju tega napredka je 

prispevala tudi Direktiva 2001/81/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta16 s tem, ko 

je določila zgornje meje za skupne letne 

emisije držav članic za obdobje od leta 

2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove 

okside (NOx), amoniak (NH3) in 

nemetanske hlapne organske spojine 

(NMHOS). Posledično so se med letoma 

1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 

82 %, emisije NOx za 47 %, emisije 

NMHOS za 56 %, emisije NH3 pa za 28 %. 

Vendar pa, kot je navedeno v programu 

„Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem 

besedilu: revidirana TSOZ)17, še vedno 

obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja 

za okolje in zdravje ljudi. 

__________________ __________________ 

15Sporočilo Komisije z dne 

21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu 

Parlamentu – „Tematska strategija o 

onesnaževanju zraka“, COM(2005) 446 

final. 

15Sporočilo Komisije z dne 

21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu 

Parlamentu – „Tematska strategija o 

onesnaževanju zraka“, COM(2005) 446 

final. 

16Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 

nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 

27.11.2001, str. 22). 

16Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 

nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 

27.11.2001, str. 22). 

17Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 

parlamentu „Evropski program za čist 

17Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 

parlamentu „Evropski program za čist 
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zrak“, COM(2013) []. zrak“, COM(2013) []. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  53 

Aldo Patriciello 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji dosežen 

pomemben napredek na področju 

antropogenih emisij v ozračje in kakovosti 

zraka z namensko politiko Unije, vključno 

s sporočilom Komisije iz leta 2005 

„Tematska strategija o onesnaževanju 

zraka“ (v nadaljnjem besedilu: TSOZ). 

Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta16 je bila pri tem 

napredku bistvenega pomena s tem, ko je 

določila zgornje meje za skupne letne 

emisije držav članic za obdobje od leta 

2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove 

okside (NOx), amoniak (NH3) in 

nemetanske hlapne organske spojine 

(NMHOS). Posledično so se med letoma 

1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 

82 %, emisije NOx za 47 %, emisije 

NMHOS za 56 %, emisije NH3 pa za 28 %. 

Vendar pa, kot je navedeno v programu 

„Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem 

besedilu: revidirana TSOZ),17 še vedno 

obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja 

za okolje in zdravje ljudi. 

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji dosežen 

pomemben napredek na področju 

antropogenih emisij v ozračje in kakovosti 

zraka z namensko politiko Unije, vključno 

s sporočilom Komisije iz leta 2005 

„Tematska strategija o onesnaževanju 

zraka“ (v nadaljnjem besedilu: TSOZ). 

Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta16 je bila na tem 

področju bistvenega pomena s tem, ko je 

določila zgornje meje za skupne letne 

emisije držav članic za obdobje od leta 

2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove 

okside (NOx), amoniak (NH3) in 

nemetanske hlapne organske spojine 

(NMHOS). Posledično so se med letoma 

1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 

82 %, emisije NOx za 47 %, emisije 

NMHOS za 56 %, emisije NH3 pa za 28 %. 

Vendar pa, kot je navedeno v programu 

„Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem 

besedilu: revidirana TSOZ),17 še vedno 

obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja 

za okolje in zdravje ljudi. 

__________________ __________________ 

15 Sporočilo Komisije z dne 

21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu 

Parlamentu – „Tematska strategija o 

onesnaževanju zraka“, COM(2005)0446. 

15 Sporočilo Komisije z dne 

21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu 

Parlamentu – „Tematska strategija o 

onesnaževanju zraka“, COM(2005)0446. 

16 Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 

nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 

16 Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 

nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 
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27.11.2001, str. 22). 27.11.2001, str. 22). 

17 Sporočilo Komisije Svetu in 

Evropskemu parlamentu „Evropski 

program za čist zrak“, COM(2013) [xxx]. 

17 Sporočilo Komisije Svetu in 

Evropskemu parlamentu „Evropski 

program za čist zrak“, COM(2013) [xxx]. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  54 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji dosežen 

pomemben napredek na področju 

antropogenih emisij v ozračje in kakovosti 

zraka z namensko politiko Unije, vključno 

s sporočilom Komisije iz leta 2005 

„Tematska strategija o onesnaževanju 

zraka“ (v nadaljnjem besedilu: TSOZ)15. 

Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta16 je bila pri tem 

napredku bistvenega pomena s tem, ko je 

določila zgornje meje za skupne letne 

emisije držav članic za obdobje od leta 

2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove 

okside (NOx), amoniak (NH3) in 

nemetanske hlapne organske spojine 

(NMHOS). Posledično so se med letoma 

1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 

82 %, emisije NOx za 47 %, emisije 

NMHOS za 56 %, emisije NH3 pa za 28 %. 

Vendar pa, kot je navedeno v programu 

„Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem 

besedilu: revidirana TSOZ)17, še vedno 

obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja 

za okolje in zdravje ljudi. 

(1) V zadnjih 20 letih je bil v Uniji dosežen 

pomemben napredek na področju 

antropogenih emisij v ozračje in kakovosti 

zraka z namensko politiko Unije, vključno 

s sporočilom Komisije iz leta 2005 

„Tematska strategija o onesnaževanju 

zraka“ (v nadaljnjem besedilu: TSOZ)15. 

Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta16 je bila pri tem 

napredku bistvenega pomena s tem, ko je 

določila zgornje meje za skupne letne 

emisije držav članic za obdobje od leta 

2010 za žveplov dioksid (SO2), dušikove 

okside (NOx), amoniak (NH3) in 

nemetanske hlapne organske spojine 

(NMHOS). Posledično so se med letoma 

1990 in 2010 emisije SO2 zmanjšale za 

82 %, emisije NOx za 47 %, emisije 

NMHOS za 56 %, emisije NH3 pa za 28 %. 

Vendar pa, kot je navedeno v programu 

„Čist zrak za Evropo“ (v nadaljnjem 

besedilu: revidirana TSOZ)17, še vedno 

obstajajo znatni škodljivi učinki in tveganja 

za zdravje ljudi in okolje. 

__________________ __________________ 

15 Sporočilo Komisije z dne 

21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu 

Parlamentu – „Tematska strategija o 

onesnaževanju zraka“, COM(2005) 446 

15 Sporočilo Komisije z dne 

21. septembra 2005 Svetu in Evropskemu 

Parlamentu – „Tematska strategija o 

onesnaževanju zraka“, COM(2005) 446 
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final. final. 

16 Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 

nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 

27.11.2001, str. 22). 

16 Direktiva 2001/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 

nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 

27.11.2001, str. 22). 

17 Sporočilo Komisije Svetu in 

Evropskemu parlamentu „Evropski 

program za čist zrak“, COM(2013) []. 

17 Sporočilo Komisije Svetu in 

Evropskemu parlamentu „Evropski 

program za čist zrak“, COM(2013) []. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Sedmi okoljski akcijski program18 

potrjuje dolgoročni cilj Unije za letalsko 

politiko, in sicer doseči ravni kakovosti 

zraka, ki nimajo večjih negativnih vplivov 

na zdravje ljudi in okolje ter ne ogrožajo 

zdravja ljudi in okolja, ter v ta namen 

poziva k popolni skladnosti z veljavno 

zakonodajo o kakovosti zraka Unije ter 

strateškimi cilji in ukrepi po letu 2020, 

okrepljenemu prizadevanju na področjih, 

kjer so prebivalstvo in ekosistemi 

izpostavljeni visokim ravnem onesnaževal 

zraka, ter okrepljenim sinergijam med 

zakonodajo o kakovosti zraka in 

političnimi cilji Unije, določenimi zlasti za 

podnebne spremembe in biotsko 

raznovrstnost. 

(2) Sedmi okoljski akcijski program18 

potrjuje dolgoročni cilj Unije za letalsko 

politiko, in sicer doseči ravni kakovosti 

zraka, ki nimajo večjih negativnih vplivov 

na zdravje ljudi in okolje ter ne ogrožajo 

zdravja ljudi in okolja, ter v ta namen 

poziva k popolni skladnosti z veljavno 

zakonodajo o kakovosti zraka Unije ter 

strateškimi cilji in ukrepi po letu 2020, 

okrepljenemu prizadevanju na področjih, 

kjer so prebivalstvo in ekosistemi 

izpostavljeni visokim ravnem onesnaževal 

zraka, ter okrepljenim sinergijam med 

zakonodajo o kakovosti zraka in 

političnimi cilji Unije, določenimi zlasti za 

podnebne spremembe in biotsko 

raznovrstnost. Nova skupna kmetijska 

politika za obdobje 2014–2020 državam 

članicam ponuja priložnost, da s 

posebnimi ukrepi prispevajo h kakovosti 

zraka. Prihodnja ocena bo pripomogla k 

boljšemu razumevanju učinkov teh 

ukrepov. 

__________________ __________________ 
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18 Predlog sklepa Evropskega parlamenta 

in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem 

programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti 

ob upoštevanju omejitev našega planeta“, 

COM(2012) 710, 29.11.2012. 

18 Predlog sklepa Evropskega parlamenta 

in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem 

programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti 

ob upoštevanju omejitev našega planeta“, 

COM(2012) 710, 29.11.2012. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4 a) Države članice bi morale pri 

izvajanju te direktive upoštevati različne 

cilje kmetijskega sektorja, njegov omejeni 

potencial za blažitev in potrebo po 

zagotavljanju skladnosti med prehransko 

varnostjo EU in cilji podnebnih 

sprememb. 

Or. en 

Obrazložitev 

Politični dogovor o podnebni in energetski politiki za leto 2030, ki je bil sprejet v Svetu 

oktobra 2014, upošteva cilje kmetijstva in sektorja rabe zemljišč ter Komisijo poziva, naj 

preuči, s katerimi sredstvi bi se najbolj spodbudilo trajnostno povečanje proizvodnje hrane, 

hkrati pa bi se optimiziral prispevek sektorja k zmanjšanju in sekvestraciji toplogrednih 

plinov. 

 

Predlog spremembe  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4 a) EU in države članice so podpisnice 
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konvencije Minamata o živem srebru iz 

leta 2013, katere cilj je izboljšati zdravje 

ljudi in varstvo okolja z zmanjšanjem 

emisij živega srebra iz obstoječih in novih 

virov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot podpisnice konvencije Minamata bi morale EU in države članice zagotoviti, da direktiva 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij prispeva k zmanjšanju emisij živega srebra, ki resno 

škodujejo zdravju ljudi. 

 

Predlog spremembe  58 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Zato bi bilo treba pregledati režim 

nacionalnih zgornjih meja emisij, ki ga je 

vzpostavila Direktiva 2001/81/ES, da se ga 

uskladi z mednarodnimi obveznostmi 
Unije in držav članic. 

 

(6) Ob upoštevanju napovedi zmanjšanja 

emisij, ki upoštevajo scenarij na podlagi 

veljavne zakonodaje, bi bilo treba 

pregledati režim nacionalnih zgornjih meja 

emisij, ki ga je vzpostavila Direktiva 

2001/81/ES, da bi presegel obveznosti 

glede zmanjšanja emisij iz Göteborškega 

protokola in bi se usmeril v uresničevanje 

ciljev v zvezi z zdravjem ljudi in okoljem, 

določenih v sedmem okoljskem akcijskem 

programu Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti glede zmanjšanja emisij iz Göteborškega protokola so prešibke in v številnih 

primerih bi bile zgornje meje po scenariju na podlagi veljavne zakonodaje presežene brez 

dodatnih ukrepov za nadzor nad emisijami. Da bi dosegli linearno zmanjševanje emisij do 

leta 2030, bi bilo treba obveznosti glede zmanjšanja emisij za leto 2020 nadomestiti z 

izhodiščnimi številčnimi podatki iz ocene učinka Evropskega parlamenta, kadar ti podatki 

določajo ambicioznejše cilje, kot so tisti iz Göteborškega protokola. 
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Predlog spremembe  59 

Aldo Patriciello 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Zato bi bilo treba pregledati režim 

nacionalnih zgornjih meja emisij, ki ga je 

vzpostavila Direktiva 2001/81/ES, da se ga 

uskladi z mednarodnimi obveznostmi 

Unije in držav članic. 

(6) Treba bi bilo pregledati režim 

nacionalnih zgornjih meja emisij, ki ga je 

vzpostavila Direktiva 2001/81/ES, da se ga 

uskladi z mednarodnimi obveznostmi 

Unije in držav članic. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  60 

Aldo Patriciello 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Države članice bi morale to direktivo 

izvajati na način, ki učinkovito prispeva k 

izpolnjevanju dolgoročnih ciljev Unije v 

zvezi s kakovostjo zraka, kot so 

podkrepljeni s smernicami Svetovne 

zdravstvene organizacije, ter ciljev Unije 

na področju zaščite biotske raznovrstnosti 

in ekosistemov z zmanjševanjem ravni in 

usedlin onesnaženosti z zakisljevanjem, 

evtrofikacijo in ozonom pod kritične 

obremenitve in ravni, določene v 

Konvenciji LRTAP. 

(7) Države članice bi morale to direktivo 

izvajati na način, ki primerno prispeva k 

izpolnjevanju dolgoročnih ciljev Unije v 

zvezi s kakovostjo zraka, kot so 

podkrepljeni s smernicami Svetovne 

zdravstvene organizacije, ter ciljev Unije 

na področju zaščite biotske raznovrstnosti 

in ekosistemov z zmanjševanjem ravni in 

usedlin onesnaženosti z zakisljevanjem, 

evtrofikacijo in ozonom pod kritične 

obremenitve in ravni, določene v 

Konvenciji LRTAP. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  61 

Jadwiga Wiśniewska 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ta direktiva bi morala tudi prispevati k 

doseganju ciljev glede kakovosti zraka, 

določenih v zakonodaji Unije, in ublažitvi 

posledic podnebnih sprememb z 

zmanjševanjem emisij kratkotrajnih 

onesnaževal v zraku, kakor tudi k 

izboljšanju kakovosti zraka na svetovni 

ravni. 

(8) Ta direktiva bi morala tudi na 

stroškovno učinkovit način prispevati k 

doseganju ciljev glede kakovosti zraka, 

določenih v zakonodaji Unije, in ublažitvi 

posledic podnebnih sprememb z 

zmanjševanjem emisij kratkotrajnih 

onesnaževal v zraku, kakor tudi k 

izboljšanju kakovosti zraka na svetovni 

ravni. 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  62 

Aldo Patriciello 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ta direktiva bi morala tudi prispevati k 

doseganju ciljev glede kakovosti zraka, 

določenih v zakonodaji Unije, in ublažitvi 

posledic podnebnih sprememb z 

zmanjševanjem emisij kratkotrajnih 

onesnaževal v zraku, kakor tudi k 

izboljšanju kakovosti zraka na svetovni 

ravni. 

(8) Ta direktiva bi morala tudi prispevati k 

doseganju ciljev glede kakovosti zraka, 

določenih v zakonodaji Unije, in ublažitvi 

posledic podnebnih sprememb z 

zmanjševanjem emisij kratkotrajnih 

onesnaževal v zraku in tudi k izboljšanju 

kakovosti zraka na svetovni ravni. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  63 

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

Dario Tamburrano 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 



 

AM\1058775SL.doc 11/92 PE554.952v01-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 a) Ta direktiva bi morala prispevati k 

zmanjšanju emisij živega srebra v EU, kot 

je določeno v strategiji Skupnosti za živo 

srebro iz leta 2005 in konvenciji 

Minamata o živem srebru, katere 

pogodbenice so države članice in Unija. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

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

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 a) Ta direktiva bi morala prispevati k 

zmanjšanju emisij živega srebra v EU, 

opredeljenem v strategiji Skupnosti za živo 

srebro in konvenciji Minamata o živem 

srebru, katere pogodbenice so države 

članice in EU. 

Or. en 

Obrazložitev 

Živo srebro je izjemno strupena kovina, zlasti ko se pretvori v metilno živo srebro (MeHg). 

Izpostavljenost metilnemu živemu srebru lahko resno prizadene živčni sistem ter poškoduje 

imunski in reproduktivni sistem. 

 

Predlog spremembe  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 a) Za zmanjšanje emisij pomorskega 

prometa je treba zagotoviti popolno in 

pravočasno uveljavitev zgornjih meja, ki 

jih je določila Mednarodna pomorska 

organizacija, ter strogo izvajanje direktive 

EU o žveplu. Potrebni so tudi dodatni 

ukrepi za nadzor nad ladijskimi 

emisijami. EU in države članice bi morale 

razmisliti o določitvi novih območij 

nadzora nad emisijami in si v okviru 

Mednarodne pomorske organizacije še 

naprej prizadevati za dodatno zmanjšanje 

emisij.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 a) Stalna in začasna travišča v 

Evropski uniji, ki se ohranjajo 

zahvaljujoč prizadevanjem kmetijske 

skupnosti in njene pašne živine, imajo 

pomembno vlogo pri blaženju podnebnih 

sprememb, saj so pomemben dejavnik pri 

sekvestraciji ogljika.1 a 

 __________________ 

 1 a Primerjaj 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“ (Izzivi in priložnosti za 

sekvestracijo ogljika v traviščih. Tehnično 

poročilo o upravljanju travišč in blaženju 

podnebnih sprememb. Integrirana 
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pridelava), 10, 20 in dalje. (Tehnično 

poročilo, pripravljeno za oddelek za 

pridelavo in varstvo rastlin pri 

Organizaciji Združenih narodov za 

prehrano in kmetijstvo (FAO)) 

Or. en 

Obrazložitev 

Travnata območja Evropske unije so ključni dejavnik v boju proti podnebnim spremembam, 

saj tvorijo pomembno kategorijo ponorov ogljika na ozemlju Unije. Travišča so koristna za 

prežvekovalce in njihove (črevesne) emisije metana. Glede na koristi v boju proti podnebnim 

spremembam in ekološko vrednost travišč je vključitev metana v predlog nekonstruktivna. 

 

Predlog spremembe  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 a) Ta direktiva bi morala prispevati tudi 

k zmanjšanju z zdravjem povezanih 

stroškov onesnaževanja zraka v Evropski 

uniji in izboljšanju kakovosti življenja 

evropskih državljanov ter spodbujati 

prehod na zeleno gospodarstvo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 b) Evropski kmetje in kmetijske 

površine veliko prispevajo k doseganju 

okoljskih ciljev in ciljev kakovosti zraka. 
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Za ta in za prihodnja prizadevanja bi 

morali biti kmetje v okviru skupne 

kmetijske politike ustrezno nagrajeni. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prispevek kmetijstva k doseganju okoljskih ciljev in ciljev kakovosti zraka bi moral biti 

ustrezno priznan in nagrajen. 

 

Predlog spremembe  69 

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

Dario Tamburrano 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če 

emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na 

tak način, bi morale države članice 

razloge za to pojasniti v svojih poročilih, 
ki jih pripravijo v skladu s to direktivo. 

(9) Ta direktiva določa nacionalne 

obveznosti glede zmanjšanja emisij za leta 

2020, 2025 in 2030, da bi se omejile 

emisije onesnaževal zraka v zrak, da bi 

učinkovito prispevala k cilju Unije doseči 

kakovost zraka, ki nima večjih negativnih 

vplivov na zdravje ljudi oziroma ga ne 

ogroža, ter da bi se zmanjšale ravni 

usedlin onesnaževal, ki povzročajo 

zakisljevanje in evtrofikacijo, pod kritične 

obremenitve in ravni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

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

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če 

emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na 

tak način, bi morale države članice 

razloge za to pojasniti v svojih poročilih, 

ki jih pripravijo v skladu s to direktivo. 

(9) Države članice izpolnijo obveznosti 

glede zmanjšanja emisij iz te direktive za 

leta 2020, 2025 in 2030. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za leto 2025 bi morale biti nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij zavezujoče, da bi 

med letoma 2020 in 2030 zagotovili linearno zmanjševanje emisij ter se izognili previsokim 

stroškom za države članice proti koncu obdobja za izpolnitev obveznosti. 

 

Predlog spremembe  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leto 2020, 2025 in 2030. 
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linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če 

emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na 

tak način, bi morale države članice 

razloge za to pojasniti v svojih poročilih, 

ki jih pripravijo v skladu s to direktivo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij za leto 2025 bi morale biti zavezujoče, da bi 

se lažje dosegli cilji za leto 2030. Poleg tega bo zmanjšanje onesnaževal zaradi skladnost 

držav članic s cilji do leta 2025 prineslo dodatne zdravstvene in okoljske koristi. 

 

Predlog spremembe  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če 

emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na 

tak način, bi morale države članice 

razloge za to pojasniti v svojih poročilih, 

ki jih pripravijo v skladu s to direktivo. 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leto 2020, 2025 in 2030.  

Or. en 
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Predlog spremembe  73 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če 

emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na 

tak način, bi morale države članice 

razloge za to pojasniti v svojih poročilih, 

ki jih pripravijo v skladu s to direktivo. 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. 

Or. de 

Obrazložitev 

Cilji glede zmanjšanja emisij veljajo do leta 2020 in 2030. Države članice bi morale imeti 

možnosti, da svoje cilje zmanjšanja za leto 2030 dosežejo na način, ki je za njih stroškovno 

najugodnejši. Vmesni cilji glede zmanjšanja emisij za leto 2025 zato niso potrebni. 

 

Predlog spremembe  74 

Kateřina Konečná 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 
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zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če 

emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na 

tak način, bi morale države članice 

razloge za to pojasniti v svojih poročilih, 

ki jih pripravijo v skladu s to direktivo. 

direktive za leti 2020 in 2030. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če 

emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti na 

tak način, bi morale države članice 

razloge za to pojasniti v svojih poročilih, 

ki jih pripravijo v skladu s to direktivo. 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. 

Or. de 
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Obrazložitev 

Vmesni cilji med izvajanjem Göteborškega protokola in izvedljivimi cilji zmanjšanja emisij, ki 

jih je treba na novo določiti, niso potrebni. 

 

Predlog spremembe  76 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih določajo 

obveznosti glede zmanjševanja emisij za 

leto 2030, razen če bi to povzročilo 

nesorazmerne stroške. Če emisij za leto 

2025 ni mogoče omejiti na tak način, bi 

morale države članice razloge za to 

pojasniti v svojih poročilih, ki jih 

pripravijo v skladu s to direktivo. 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

se morale države članice do leta 2025 ob 

upoštevanju svojih posebnih nacionalnih 

predpisov in zmogljivosti približati 

vmesnim ravnem emisij, določenih na 

podlagi linearnega zmanjševanja emisij z 

ravni emisij za leto 2020 na ravni, ki jih 

določajo obveznosti glede zmanjševanja 

emisij za leto 2030, razen če bi to 

povzročilo nesorazmerne stroške. Če emisij 

za leto 2025 ni mogoče omejiti na tak 

način, bi morale države članice razloge za 

to pojasniti v svojih poročilih, ki jih 

pripravijo v skladu s to direktivo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  77 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 

(9) Države članice bi morale izpolnjevati 

obveznosti glede zmanjšanja emisij iz te 

direktive za leti 2020 in 2030. Da bi 
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zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih določajo 

obveznosti glede zmanjševanja emisij za 

leto 2030, razen če bi to povzročilo 

nesorazmerne stroške. Če emisij za leto 

2025 ni mogoče omejiti na tak način, bi 

morale države članice razloge za to 

pojasniti v svojih poročilih, ki jih 

pripravijo v skladu s to direktivo. 

zagotovile dokazljiv napredek pri 

izpolnjevanju obveznosti za leto 2030, bi 

morale države članice leta 2025 izpolniti 

vmesne ravni emisij, določene na podlagi 

linearnega zmanjševanja emisij z ravni 

emisij za leto 2020 na ravni, ki jih določajo 

obveznosti glede zmanjševanja emisij za 

leto 2030, razen če bi to za države članice 

in gospodarske subjekte povzročilo 

nesorazmerne stroške. Če emisij za leto 

2025 ni mogoče omejiti na tak način, bi 

morale države članice razloge za to 

pojasniti v svojih poročilih, ki jih 

pripravijo v skladu s to direktivo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  78 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Med leti 1990 in 2010 so se emisije 

NH3 v Uniji zmanjšale za 27,9 %1 a. Pri 

določanju novih obveznosti glede emisij se 

ustrezno priznajo že sprejeti ukrepi držav 

članic. Emisije NH3 kmetijskega izvora 

nastajajo pri bioloških procesih in jih je 

zato mogoče zgolj čim bolj zmanjšati, ne 

pa popolnoma izključiti. 

 __________________ 

 1 a Prim. Eurostat (2013): Statistični 

podatki o kmetijstvu, gozdarstvu in 

ribištvu. Luksemburg: Urad za publikacije 

Evropske unije, str. 119  

Or. de 

Obrazložitev 

Kmetijski sektor je v zvezi s tem že sprejel ukrepe. Prihodnja politika glede kakovosti zraka bi 
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morala upoštevati zmanjšanja, ki so jih kmetje že dosegli. 

 

Predlog spremembe  79 

Jan Huitema 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9 a) Emisije amoniaka v EU so se od leta 

1990 zmanjšale za skoraj 30 %20a. Pri 

določanju zgornjih meja emisij za NH3 bi 

bilo torej treba priznati pretekla 

prizadevanja držav članic za zmanjšanje 

NH3 v kmetijskem sektorju. Upoštevati bi 

bilo treba tudi kompromise za dobrobiti 

živali. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Gl. zloženko Eurostata o statističnih 

podatkih s področja kmetijstva, gozdarstva 

in ribištva iz leta 2013, str. 115–121. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Nacionalne obveznosti glede 

zmanjšanja emisij metana in amoniaka do 

leta 2030 bi morale upoštevati posebnosti 

kmetijskega sektorja in njegovega šibkega 

ublažitvenega potenciala. 

Or. fr 

 



 

PE554.952v01-00 22/92 AM\1058775SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  81 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) Da bi zagotovili enake tržne pogoje v 

EU, bi bilo treba upoštevati zmanjšanje 

atmosferskih emisij NH3 zaradi različnih 

ukrepov nacionalnih programov za čisti 

zrak. Ti zajemajo direktivi 

91/676/EGS1 a in 92/438/EGS1 b. 

 __________________ 

 1 a Direktiva 91/676/EGS Sveta z dne 12. 

decembra 1991 o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 

virov (UL L 375 z dne 31.12.1991) 

 1 b Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. 

maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (UL L 59 z dne 8.3.1996) 

Or. de 

Obrazložitev 

Predlog spremembe upošteva obstoječe direktive, da bi izpostavil sinergijske učinke za 

varstvo okolja. 

 

Predlog spremembe  82 

Jan Huitema 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9 b) Za zagotovitev enakih konkurenčnih 

pogojev na evropski ravni bi bilo treba v 

okviru nacionalnih programov nadzora iz 

te direktive upoštevati zmanjšanja emisij 

NH3 v zrak, ki so bila dosežena z 
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različnimi ukrepi politike EU, kot sta 

direktiva o nitratih (91/676/EGS) in 

izvajanje nacionalnih politik za 

zmanjšanje usedanja amoniaka na 

območjih Natura 2000 na podlagi 

direktive o pticah in habitatih 

(92/43/EGS). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Nekatere države članice so se v okviru 

Konvencije LRTAP odločile za določitev 

zgornjih mej emisij, ki temeljijo na gorivu 

in ki se uporabljajo v zvezi s prometnim 

sektorjem. To je povzročilo pomanjkanje 

skladnosti z njihovo skupno porabo 

energije in statističnimi podatki ter skupno 

porabo energije in statističnimi podatki 

Unije kot celote. Zato ta direktiva z 

namenom zagotavljanja skupne in skladne 

podlage za vse države članice in Unijo kot 

celoto določa zahteve glede poročanja in 

obveznosti glede zmanjšanja emisij na 

podlagi nacionalne porabe energije in 

prodanega goriva, kar zagotavlja nadaljnjo 

skladnost z zakonodajo Unije na področju 

podnebnih sprememb in energije. 

(10) Nekatere države članice so se v okviru 

Konvencije LRTAP odločile za določitev 

zgornjih mej emisij, ki temeljijo na gorivu 

in ki se uporabljajo v zvezi s prometnim 

sektorjem. To je povzročilo pomanjkanje 

skladnosti z njihovo skupno porabo 

energije in statističnimi podatki ter skupno 

porabo energije in statističnimi podatki 

Unije kot celote. Zato ta direktiva z 

namenom zagotavljanja skupne in skladne 

podlage za vse države članice in Unijo kot 

celoto določa zahteve glede poročanja in 

obveznosti glede zmanjšanja emisij na 

podlagi nacionalne porabe energije in 

prodanega goriva. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale 

zaradi skladnosti s pravnimi standardi 

Unije, vključno z omejitvami žvepla za 

goriva iz Direktive Sveta 1999/32/ES21. 

Države članice bi morale imeti tudi 

možnost skupnega izpolnjevanja svojih 

obveznosti in vmesnih ravni emisij glede 

metana (CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta v ta namen22. Države članice bi 

lahko za namene preverjanja skladnosti s 

svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami 

emisij, obveznostmi glede zmanjšanja 

emisij in vmesnimi ravnmi emisij 

prilagodile svoje nacionalne evidence 

emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji 

iz te direktive niso izpolnjeni. 

črtano 

__________________  

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 

o prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 

2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

(UL L 140, 5.6.2009, str. 136). 

 

Or. en 
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Obrazložitev 

Predlagani mehanizem odstopanj za emisije pomorskega prometa je prezapleten in ga je 

treba črtati, saj vse države članice ne morejo izkoristiti te prožnosti in bi lahko ogrozil 

pričakovane zdravstvene koristi predloga Komisije. 

 

Predlog spremembe  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale 

zaradi skladnosti s pravnimi standardi 

Unije, vključno z omejitvami žvepla za 

goriva iz Direktive Sveta 1999/32/ES21. 

Države članice bi morale imeti tudi 
možnost skupnega izpolnjevanja svojih 

obveznosti in vmesnih ravni emisij glede 

metana (CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta v ta namen22. Države članice bi 

lahko za namene preverjanja skladnosti s 

svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami 

emisij, obveznostmi glede zmanjšanja 

emisij in vmesnimi ravnmi emisij 

prilagodile svoje nacionalne evidence 

emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij, imajo 

države članice možnost skupnega 

izpolnjevanja svojih obveznosti glede 

metana (CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta v ta namen22. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi tega odstopanja s strani 

držav članic, če pogoji iz te direktive niso 

izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 
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nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale 

zaradi skladnosti s pravnimi standardi 

Unije, vključno z omejitvami žvepla za 

goriva iz Direktive Sveta 1999/32/ES21. 

Države članice bi morale imeti tudi 

možnost skupnega izpolnjevanja svojih 

obveznosti in vmesnih ravni emisij glede 

metana (CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta v ta namen22. Države članice bi 

lahko za namene preverjanja skladnosti s 

svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami 

emisij, obveznostmi glede zmanjšanja 

emisij in vmesnimi ravnmi emisij 

prilagodile svoje nacionalne evidence 

emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij bi 

morale države članice imeti tudi možnost 

skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe št.°406/2009/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta v ta 

namen22.  
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metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji 

iz te direktive niso izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES. Države 

članice bi morale imeti tudi možnost 

skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe št.°406/2009/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta v ta 

namen. Države članice bi lahko za 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta21 1999/32/ES. Komisija 

lahko nasprotuje uporabi katerega koli od 

teh odstopanj s strani držav članic, če 

pogoji iz te direktive niso izpolnjeni. 
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namene preverjanja skladnosti s svojimi 

nacionalnimi zgornjimi mejami emisij, 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij in 

vmesnimi ravnmi emisij prilagodile svoje 

nacionalne evidence emisij ob 

upoštevanju boljšega znanstvenega 

razumevanja in boljših metodologij glede 

emisij. Komisija lahko nasprotuje uporabi 

katerega koli od teh odstopanj s strani 

držav članic, če pogoji iz te direktive niso 

izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

Or. de 

Obrazložitev 

Pri ureditvi v zvezi s podnebnimi spremembami je metan že zajet v odločbi o porazdelitvi 

prizadevanj in sistemu za trgovanje z emisijami. Če bi metan vključili v področje uporabe 

direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij, bi to pomenilo podvajanje predpisov in bi bilo 

v nasprotju s prizadevanji za boljšo pripravo zakonodaje in programi ustreznosti predpisov za 

mala in srednja podjetja. 

 

Predlog spremembe  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno (11) Da bi spodbudili stroškovno 



 

AM\1058775SL.doc 29/92 PE554.952v01-00 

 SL 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES21. Države 

članice bi morale imeti tudi možnost 

skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta22 v ta namen. Države članice bi 

lahko za namene preverjanja skladnosti s 

svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami 

emisij, obveznostmi glede zmanjšanja 

emisij in vmesnimi ravnmi emisij 

prilagodile svoje nacionalne evidence 

emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES21. Države 

članice bi lahko za namene preverjanja 

skladnosti s svojimi nacionalnimi 

zgornjimi mejami emisij, obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij in vmesnimi 

ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne 

evidence emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 

o prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 

2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

(UL L 140, 5.6.2009, str. 136). 

 

Or. pl 
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Predlog spremembe  89 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES. Države 

članice bi morale imeti tudi možnost 

skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta v ta namen. Države članice bi 
lahko za namene preverjanja skladnosti s 

svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami 

emisij, obveznostmi glede zmanjšanja 

emisij in vmesnimi ravnmi emisij 

prilagodile svoje nacionalne evidence 

emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta21 1999/32/ES. Države 

članice bi lahko za namene preverjanja 

skladnosti s svojimi nacionalnimi 

zgornjimi mejami emisij, obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij in vmesnimi 

ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne 

evidence emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 13. 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 

o prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 

2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
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zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

(UL L 140, 5.6.2009, str. 136). 

Or. de 

Obrazložitev 

Metan je toplogredni plin, ki je že zajet v odločbi o porazdelitvi prizadevanj (Odločba št. 

406/2009/ES) v okviru svežnja ukrepov EU za podnebne spremembe in obnovljivo energijo. 

Vključitev obveznosti glede zmanjšanja emisij metana v direktivo o nacionalnih zgornjih 

mejah emisij bi povzročila pretirano regulacijo. 

 

Predlog spremembe  90 

Kateřina Konečná 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES21. Države 

članice bi morale imeti tudi možnost 

skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe št.°406/2009/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta v ta 

namen22. Države članice bi lahko za 

namene preverjanja skladnosti s svojimi 

nacionalnimi zgornjimi mejami emisij, 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij in 

vmesnimi ravnmi emisij prilagodile svoje 

nacionalne evidence emisij ob upoštevanju 

boljšega znanstvenega razumevanja in 

boljših metodologij glede emisij. Komisija 

lahko nasprotuje uporabi katerega koli od 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES21. Države 

članice bi morale imeti tudi možnost 

skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe št.°406/2009/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta v ta 

namen22. Države članice bi lahko za 

namene preverjanja skladnosti s svojimi 

nacionalnimi zgornjimi mejami emisij, 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij in 

vmesnimi ravnmi emisij prilagodile svoje 

nacionalne evidence emisij ob upoštevanju 

boljšega znanstvenega razumevanja in 

boljših metodologij glede emisij. Države 

članice bi lahko izračunale povprečje 
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teh odstopanj s strani držav članic, če 

pogoji iz te direktive niso izpolnjeni. 
nacionalnih letnih emisij za posamezno 

leto, leto pred njim in leto po njem, če to 

povprečje ne presega njihove obveznosti, 

kadar nepredvideno vreme ali 

gospodarske razmere vplivajo na njihovo 

oskrbo z električno energijo. Komisija 

lahko nasprotuje uporabi katerega koli od 

teh odstopanj s strani držav članic, če 

pogoji iz te direktive niso izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Jan Huitema 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES21. Države 

članice bi morale imeti tudi možnost 

(11) Da bi spodbudili stroškovno 

učinkovito izpolnjevanje nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij in 

vmesnih ravni emisij, so države članice 

upravičene do upoštevanja zmanjšanj 

emisij iz mednarodnega pomorskega 

prometa, če so emisije iz tega sektorja 

manjše od ravni emisij, ki bi nastale zaradi 

skladnosti s pravnimi standardi Unije, 

vključno z omejitvami žvepla za goriva iz 

Direktive Sveta 1999/32/ES21. Države 

članice bi lahko za namene preverjanja 
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skupnega izpolnjevanja svojih obveznosti 

in vmesnih ravni emisij glede metana 

(CH4) in uporabe Odločbe 

št.°406/2009/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta v ta namen22. Države članice bi 
lahko za namene preverjanja skladnosti s 

svojimi nacionalnimi zgornjimi mejami 

emisij, obveznostmi glede zmanjšanja 

emisij in vmesnimi ravnmi emisij 

prilagodile svoje nacionalne evidence 

emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

skladnosti s svojimi nacionalnimi 

zgornjimi mejami emisij, obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij in vmesnimi 

ravnmi emisij prilagodile svoje nacionalne 

evidence emisij ob upoštevanju boljšega 

znanstvenega razumevanja in boljših 

metodologij glede emisij. Komisija lahko 

nasprotuje uporabi katerega koli od teh 

odstopanj s strani držav članic, če pogoji iz 

te direktive niso izpolnjeni. 

__________________ __________________ 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

21 Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. 

aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v 

nekaterih vrstah tekočega goriva, ki 

spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L 

121, 11.5.1999, str. 13). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

22 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov (UL L 140, 

5.6.2009, str. 136). 

Or. en 

Obrazložitev 

Z vključitvijo obveznosti glede zmanjšanja emisij metana v direktivo o nacionalnih zgornjih 

mejah emisij se omejuje prožnost, ki jo zagotavlja odločba o porazdelitvi prizadevanj za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Odločba št. 406/2009/ES), in povzroča prekomerna 

ureditev, saj je metan toplogredni plin, katerega emisije so zajete že v Odločbi 

št. 406/2009/ES v okviru evropske podnebne in energetske politike. Poleg tega bi ukrepi za 

dodatno zmanjšanje emisij metana vplivali na dobrobit živali. 

 

Predlog spremembe  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Države članice lahko za spremljanje 

skladnosti s svojimi nacionalnimi 

zgornjimi mejami emisij in obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij prilagodijo svoje 

nacionalne evidence emisij z uporabo 

izboljšanih, z emisijami povezanih 

znanstvenih spoznanj in metod. Če države 

članice v določenem letu ne dosežejo 

svojih ciljev zmanjšanja, bi morale imeti 

možnost, da namesto tega navedejo 

triletno povprečje zadevnega leta in dveh 

predhodnih let, če to povprečje ne presega 

njihovega cilja glede zmanjšanja emisij. 

Or. de 

Obrazložitev 

Ta instrument prilagodljivosti ustreza pristopu Göteborškega protokola. 

 

Predlog spremembe  93 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

ter učinkovito prispevale k izpolnjevanju 

ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta 

namen bi morale države članice ob 

posvetovanju z ustreznimi lokalnimi ali 

regionalnimi organi upoštevati potrebo po 

zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 
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k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

__________________ __________________ 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti glede zmanjšanja emisij za leto 2025 bi morale biti zavezujoče. Države članice bi 

se morale pri pripravi svojih nacionalnih programov nadzora nad onesnaževanjem zraka 

posvetovati tudi s pristojnimi lokalnimi ali regionalnimi organi. 

 

Predlog spremembe  94 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in učinkovito prispevale k izpolnjevanju 

ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta 

namen bi morale države članice upoštevati 

potrebo po zmanjšanju emisij na območjih 

in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 
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in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta. 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

__________________ __________________ 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

Or. de 

Obrazložitev 

Države članice bi morale imeti možnost, da svoje cilje zmanjšanja za leto 2030 dosežejo na 

različne načine. Zato jim je treba omogočiti prilagodljivost, da izberejo način, ki je za njih 

stroškovno najugodnejši. 

 

Predlog spremembe  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

ter učinkovito prispevale k izpolnjevanju 

ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta 

namen bi morale države članice upoštevati 

potrebo po zmanjšanju emisij na območjih 

in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 



 

AM\1058775SL.doc 37/92 PE554.952v01-00 

 SL 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

__________________ __________________ 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Kateřina Konečná 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

ter učinkovito prispevale k izpolnjevanju 

ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta 

namen bi morale države članice upoštevati 

potrebo po zmanjšanju emisij na območjih 

in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 
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sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

__________________ __________________ 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi se približale 

izpolnitvi svojih obveznosti glede 

zmanjšanja emisij in vmesnih ravni emisij 

ter učinkovito prispevale k izpolnjevanju 

ciljev Unije glede kakovosti zraka. V ta 

namen bi morale države članice upoštevati 

potrebo po zmanjšanju emisij na območjih 

in v strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

__________________ __________________ 

23Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

23Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 
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kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, 

str. 1). 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, 

str. 1). 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  98 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi visoke 

koncentracije onesnaževal zraka in/ali 

tistih območjih, ki znatno prispevajo k 

onesnaženosti zraka na drugih območjih in 

v strnjenih naseljih, vključno s sosednjimi 

državami. Nacionalni programi nadzora 

nad onesnaževanjem zraka bi morali v ta 

namen prispevati k uspešnemu izvajanju 

načrtov za kakovost zraka, sprejetih v 

skladu s členom 23 Direktive 2008/50/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta23. 

__________________ __________________ 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, 

str. 1). 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, 

str. 1). 

Or. fr 
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Predlog spremembe  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka 

in/ali tistih območjih, ki znatno prispevajo 

k onesnaženosti zraka na drugih območjih 

in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

(12) Države članice bi morale sprejeti in 

izvajati nacionalni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka, da bi izpolnile 

svoje obveznosti glede zmanjšanja emisij 

in vmesnih ravni emisij ter učinkovito 

prispevale k izpolnjevanju ciljev Unije 

glede kakovosti zraka. V ta namen bi 

morale države članice upoštevati potrebo 

po zmanjšanju emisij na območjih in v 

strnjenih naseljih, prizadetih zaradi 

previsoke koncentracije onesnaževal zraka, 

zlasti blizu šol, vrtcev, domov za ostarele, 

bolnišnic, in/ali tistih območjih, ki znatno 

prispevajo k onesnaženosti zraka na drugih 

območjih in v strnjenih naseljih, vključno s 

sosednjimi državami. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka bi 

morali v ta namen prispevati k uspešnemu 

izvajanju načrtov za kakovost zraka, 

sprejetih v skladu s členom 23 Direktive 

2008/50/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta23. 

__________________ __________________ 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

23 Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 

1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12 a) Okoljski pregledi in tržni nadzor so 

potrebni, da se zagotovi učinkovitost te 

direktive in ukrepov, sprejetih za 

doseganje njenih ciljev. Države članice bi 

morale zagotoviti dovolj virov za 

učinkovito izvajanje pregledov in tržnega 

nadzora. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12 a) Če države članice ne izpolnijo 

obveznosti glede zmanjšanja emisij za leta 

2020, 2025 in 2030, določene v tej 

direktivi, ne smejo prenesti bremena 

zagotavljanja skladnosti na organe, ki 

nimajo strateških zmogljivosti in 

pooblastil za izpolnjevanje obveznosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

V primeru, ko država članica krši svoje obveznosti iz direktive o nacionalnih zgornjih mejah 

emisij, je pomembno, da se lokalne organe, ki velikokrat delujejo z omejenim proračunom, 

zavaruje pred obremenitvami s kaznijo zaradi postopka za ugotavljanje kršitev. 

 

Predlog spremembe  102 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3 in 

PM2,5 iz največjih onesnaževalcev v zrak, 

bi morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3 in 

PM2,5 iz največjih onesnaževalcev v zrak, 

bi morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati 

stroškovno učinkovite ukrepe, ki se bodo 

uporabljali v kmetijskem sektorju. 

Nekateri od teh ukrepov povzročajo 

znatne dodatne stroške, ki jih ne morejo 

nositi mala in srednja kmetijska 

gospodarstva. Kmetijska gospodarstva, ki 

ne sodijo v področje uporabe Direktive 

2010/75/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 24. novembra 2010 o 

industrijskih emisijah, se lahko izvzamejo. 
Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

 Izboljšanje kakovosti zraka je brez 

ogrožanja prihodnosti kmetijskih 

gospodarstev mogoče doseči le s 

sorazmernimi ukrepi. Zahteve glede 

zmanjšanja emisij onesnaževal zraka ne 

smejo spodkopavati prizadevanj 

kmetijskega sektorja za nadaljnji razvoj 

živinorejskih metod. Nacionalni programi 

nadzora nad onesnaževanjem zraka 

morajo omogočiti pravo ravnovesje med 

politično in družbeno zaželenimi oblikami 

živinoreje in zaščite pred emisijami. 

Or. de 

Obrazložitev 

V kmetijstvu prihaja do sporov med različnimi področji politike. Ohranitev tradicionalnih 

kmetijskih struktur pri obdelovanju zemlje ne sme biti ogrožena zaradi postavljanja 

nedosegljivih ciljev. Z vključitvijo direktive o industrijskih emisijah bo dosežena boljša 

pravna ureditev. 
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Predlog spremembe  103 

Jan Huitema 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

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

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Ti ukrepi bi morali temeljiti na 

specifičnih podatkih in informacijah, pri 

katerih se upoštevajo znanstveni napredek 

in pretekli ukrepi, ki so jih izvedle države 

članice, hkrati pa bi morali biti tudi 

stroškovno učinkoviti. Države članice bi 

zaradi posebnih nacionalnih okoliščin 

morale imeti pravico do izvajanja ukrepov, 

ki v tej direktivi sicer niso določeni, imajo 

pa enakovredno raven okoljske uspešnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

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

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati 

stroškovno učinkovite ukrepe, ki se bodo 

uporabljali v kmetijskem sektorju. Naložbe 

za zmanjšanje emisij v kmetijstvu imajo 

dolgoročne posledice, ki se razlikujejo 

glede na velikost kmetije. To je treba 

ustrezno upoštevati, da bi učinkovito 

spodbujali sprejemanje ukrepov za 

blažitev. Države članice bi zaradi posebnih 
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nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. Izboljšanje kakovosti 

zraka se lahko doseže zgolj s 

sorazmernimi ukrepi, ki ne ogrožajo 

prihodnosti kmetijskih gospodarstev. 

Obveznosti za zmanjšanje emisij 

onesnaževal zraka ne bi smele spodkopati 

prizadevanj kmetijskega sektorja za 

oblikovanje živinorejskih postopkov. 

Nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka bi morali 

omogočati ravnovesje med politično in 

socialno zaželeno živinorejo in nadzorom 

nad onesnaževanjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

(13) Da bi zmanjšali emisije iz največjih 

onesnaževalcev v zrak, bi morali 

nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju brez ogrožanja dobrega počutja 

živali. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  106 

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

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3, CH4 in 

PM2,5 iz največjih onesnaževalcev v zrak, 

bi morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Spodbujati bi morali ukrepe za zmanjšanje metana na nacionalni ravni, da bi zmanjšali 

prizemni ozon, ki nastaja zaradi metana in drugih onesnaževal. Več teh ukrepov bi lahko 

oblikovali s finančno pomočjo iz programov EU za razvoj podeželja, nekatere ukrepe pa je 

mogoče izvajati celo brez stroškov (npr. sistemi za bioplin, ki ustvarjajo morebiten dodaten 

dobiček s prodajo električne energije). 

 

Predlog spremembe  107 

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

Dario Tamburrano 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

iz največjih onesnaževalcev v zrak, bi 

morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 

(13) Da bi zmanjšali emisije NH3, CH4 in 

PM2,5 iz največjih onesnaževalcev v zrak, 

bi morali nacionalni programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka vključevati ukrepe, 

ki se bodo uporabljali v kmetijskem 

sektorju. Države članice bi zaradi posebnih 

nacionalnih okoliščin morale imeti pravico 

do izvajanja ukrepov, ki v tej direktivi sicer 

niso določeni, imajo pa enakovredno raven 

okoljske uspešnosti. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  108 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13 a) Da bi zmanjšali emisije največjih 

onesnaževalcev, bi morali nacionalni 

programi nadzora nad onesnaževanjem 

zraka vključevati ukrepe, ki se bodo 

uporabljali v vseh zadevnih sektorjih, 

vključno s kmetijstvom, industrijo, 

cestnim prometom, necestno mobilno 

mehanizacijo, celinsko plovbo in domačim 

pomorskim prometom, hišnim ogrevanjem 

in topili. Države članice bi zaradi 

posebnih nacionalnih okoliščin morale 

imeti pravico do izvajanja ukrepov, ki v tej 

direktivi sicer niso določeni, imajo pa 

enakovredno raven okoljske uspešnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Pri prenosu Direktive 91/676/EGS 

Sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu 

voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov v nacionalno zakonodajo 

se je treba izogniti podvajanju predpisov. 

Direktiva 91/676/EGS že vsebuje zelo 

obsežne in podrobne določbe o povečanju 

učinkovitosti gnojil ter o njihovem 

skladiščenju in uporabi in posledično o 
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preprečevanju izgub dušika, ki imajo 

posredne pozitivne učinke na kakovost 

zraka.  

Or. de 

Obrazložitev 

Direktiva o nitratih že vsebuje obsežne določbe za preprečevanje izgub dušika. To bi bilo 

treba upoštevati v direktivi o nacionalnih zgornjih mejah, da bi se izognili podvajanju 

predpisov. 

 

Predlog spremembe  110 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Pri prenosu Direktive 91/676/EGS 

Sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu 

voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov v nacionalno zakonodajo 

se je treba izogniti podvajanju predpisov. 

Direktiva 91/676/EGS že vsebuje zelo 

obsežne in podrobne določbe za povečanje 

učinkovitosti gnojil ter za njihovo 

skladiščenje in uporabo in posledično za 

preprečevanje izgub dušika, ki imajo 

posredne pozitivne učinke na kakovost 

zraka.  

Or. de 

Obrazložitev 

Medtem ko direktiva o nitratih že vsebuje obsežne določbe za preprečevanje izgub dušika, 

predlog Komisije tega ne upošteva in zahteva vzpostavitev novega akcijskega programa. 

Zaradi zmanjšanja birokracije bi se bilo treba izogniti podvajanju predpisov. 

 

Predlog spremembe  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13b) Programi nadzora nad 

onesnaževanjem zraka za industrijo ne bi 

smeli predvideti ukrepov, ki presegajo 

najboljše razpoložljive tehnologije iz 

Direktive 2010/75/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta1 a . 

 __________________ 

 1 a Direktiva 2010/75/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o industrijskih emisijah (celovito 

preprečevanje in nadzorovanje 

onesnaževanja) (UL L 334/17 z dne 

17.12.2010). 

Or. de 

Obrazložitev 

Industrije ne bi smeli prisiliti k sprejetju dodatnih ukrepov za zmanjšanje emisij v njihovih 

obratih, ki presegajo najboljše razpoložljive tehnologije iz direktive o industrijskih emisijah. 

To velja zlasti za ukrepe, ki jih ni mogoče izvesti na stroškovno učinkovit način. 

 

Predlog spremembe  112 

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

Guillaume Balas 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14 a) Da bi izboljšali kakovost zraka, 

zlasti na mestnih območjih, bi morali 

programi nadzora nad onesnaževanjem 

vključevati ukrepe za zmanjšanje emisij 

dušikovih oksidov in delcev na mestnih 

območjih. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Države članice bi morale poleg uvajanja tehničnih rešitev na ravni EU (npr. standardi Euro) 

pripraviti, sprejeti in izvajati netehnične ukrepe, s katerimi se lahko občutno zmanjša 

onesnaževanje zraka zaradi vozil in izboljša zdravje ljudi in okolje. 

 

Predlog spremembe  113 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi vzpostavili nacionalne programe 

nadzora nad onesnaževanjem zraka in 

kakršne koli pomembne posodobitve, ki 

temeljijo na zanesljivih informacijah, bi se 

države članice morale o teh programih in 

posodobitvah posvetovati z javnostjo in 

pristojnimi organi na vseh ravneh, ko so 

vse možnosti glede politik in ukrepov še 

vedno odprte. Države članice bi se morale 

vključiti v čezmejna posvetovanja v 

primeru, kadar bi izvajanje njihovih 

programov lahko vplivalo na kakovost 

zraka v drugi državi, in v skladu z 

zahtevami, ki so na tem področju določene 

v zakonodaji Unije in mednarodni 

zakonodaji, vključno s Konvencijo o 

presoji čezmejnih vplivov na okolje 

(Konvencija iz Espooja, 1991) in njenim 

Protokolom o strateški presoji vplivov na 

okolje (Kijev, 2003)24, kakor ju je odobril 

Svet. 

(15) Da bi vzpostavili nacionalne programe 

nadzora nad onesnaževanjem zraka in 

pomembne posodobitve, ki temeljijo na 

zanesljivih informacijah na podlagi 

ponovljivih meritev in ugotovitev, bi se 

države članice morale o teh programih in 

posodobitvah posvetovati z javnostjo in 

pristojnimi organi na vseh ravneh, ko so 

vse možnosti glede politik in ukrepov še 

vedno odprte. Države članice bi se morale 

vključiti v čezmejna posvetovanja v 

primeru, kadar bi izvajanje njihovih 

programov lahko vplivalo na kakovost 

zraka v drugi državi, in v skladu z 

zahtevami, ki so na tem področju določene 

v zakonodaji Unije in mednarodni 

zakonodaji, vključno s Konvencijo o 

presoji čezmejnih vplivov na okolje 

(Konvencija iz Espooja, 1991) in njenim 

Protokolom o strateški presoji vplivov na 

okolje (Kijev, 2003)24, kakor ju je odobril 

Svet. 

__________________ __________________ 

24 Sklep Sveta 2008/871/ES z dne 20. 

oktobra 2008 o odobritvi Protokola o 

strateški presoji vplivov na okolje h 

Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 

1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje 

v imenu Evropske skupnosti (UL L 308, 

24 Sklep Sveta 2008/871/ES z dne 20. 

oktobra 2008 o odobritvi Protokola o 

strateški presoji vplivov na okolje h 

Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 

1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje 

v imenu Evropske skupnosti (UL L 308, 
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19.11.2008, str. 33). 19.11.2008, str. 33). 

Or. de 

 

Predlog spremembe  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi vzpostavili nacionalne programe 

nadzora nad onesnaževanjem zraka in 

kakršne koli pomembne posodobitve, ki 

temeljijo na zanesljivih informacijah, bi se 

države članice morale o teh programih in 

posodobitvah posvetovati z javnostjo in 

pristojnimi organi na vseh ravneh, ko so 

vse možnosti glede politik in ukrepov še 

vedno odprte. Države članice bi se morale 

vključiti v čezmejna posvetovanja v 

primeru, kadar bi izvajanje njihovih 

programov lahko vplivalo na kakovost 

zraka v drugi državi, in v skladu z 

zahtevami, ki so na tem področju določene 

v zakonodaji Unije in mednarodni 

zakonodaji, vključno s Konvencijo o 

presoji čezmejnih vplivov na okolje 

(Konvencija iz Espooja, 1991) in njenim 

Protokolom o strateški presoji vplivov na 

okolje (Kijev, 2003), kakor ju je odobril 

Svet. 

(15) Da bi vzpostavili nacionalne programe 

nadzora nad onesnaževanjem zraka in 

kakršne koli pomembne posodobitve, ki 

temeljijo na zanesljivih, znanstveno 

utemeljenih informacijah, bi se države 

članice morale o teh programih in 

posodobitvah posvetovati z javnostjo in 

pristojnimi organi na vseh ravneh, ko so 

vse možnosti glede politik in ukrepov še 

vedno odprte. Države članice bi se morale 

vključiti v čezmejna posvetovanja v 

primeru, kadar bi izvajanje njihovih 

programov lahko vplivalo na kakovost 

zraka v drugi državi, in v skladu z 

zahtevami, ki so na tem področju določene 

v zakonodaji Unije in mednarodni 

zakonodaji, vključno s Konvencijo o 

presoji čezmejnih vplivov na okolje 

(Konvencija iz Espooja, 1991) in njenim 

Protokolom o strateški presoji vplivov na 

okolje (Kijev, 2003), kakor ju je odobril 

Svet. 

__________________ __________________ 

24 Sklep Sveta 2008/871/ES z dne 20. 

oktobra 2008 o odobritvi Protokola o 

strateški presoji vplivov na okolje h 

Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 

1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje 

v imenu Evropske skupnosti (UL L 308, 

19.11.2008, str. 33). 

24 Sklep Sveta 2008/871/ES z dne 20. 

oktobra 2008 o odobritvi Protokola o 

strateški presoji vplivov na okolje h 

Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 

1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje 

v imenu Evropske skupnosti (UL L 308, 

19.11.2008, str. 33). 

Or. de 
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Predlog spremembe  115 

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

Guillaume Balas 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15 a) V skladu z Aarhuško konvencijo o 

dostopu do informacij, udeležbi javnosti 

pri odločanju in dostopu do pravnega 

varstva v okoljskih zadevah in sodno 

prakso Sodišča EU, bi bilo treba javnosti 

omogočiti širok dostop do pravnega 

varstva, da bi zagotovili učinkovito 

izvajanje in uveljavljanje te direktive in da 

bi prispevali k varovanju pravice živeti v 

okolju, ki je primerno za osebno zdravje 

in dobro počutje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15 b) Okoljski pregledi in tržni nadzor so 

potrebni, da se zagotovi učinkovitost te 

direktive in ukrepov, sprejetih za 

doseganje njenih ciljev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z emisijskimi standardi Euro za dizelska vozila, ki niso uspeli zmanjšati emisij NOx v skladu z 

načrti, se je izkazalo, da tehnični ukrepi v realnih pogojih delovanja niso vedno učinkoviti. S 

predlogom spremembe bi se zagotovilo, da bi države članice prepoznale podobne težave in 
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sprejele korektivne ukrepe, da se zagotovi skladnost z obveznostmi glede zmanjšanja emisij. 

Prav tako bi pomenil pritisk na proizvajalce, da zagotovijo delovanje vozil in opreme v 

realnih pogojih. 

 

Predlog spremembe  117 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15 c) Ko Komisija ocenjuje sinergije med 

politiko EU za kakovost zraka ter 

podnebno in energetsko politiko, mora 

upoštevati dopolnilno oceno učinka 

Evropskega parlamenta o povezavi med 

politiko EU za kakovost zraka ter 

podnebno in energetsko politiko. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Države članice bi morale uvesti 

evidence emisij ter projekcije in 

informativna poročila o evidencah za vsa 

onesnaževala zraka, zajeta v tej direktivi, 

ter o njih poročati, kar bi nato moralo Uniji 

omogočati izpolnjevanje njenih dolžnosti 

glede poročanja v okviru Konvencije 

LRTAP in njenih protokolov. 

(16) Države članice bi morale uvesti 

evidence emisij ter projekcije in 

informativna poročila o evidencah za vsa 

onesnaževala zraka, zajeta v tej direktivi, 

ter o njih poročati, kar mora nato Uniji 

omogočati izpolnjevanje njenih dolžnosti 

glede poročanja v okviru Konvencije 

LRTAP in njenih protokolov. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Uvedene evidence emisij, projekcije in poročila o evidencah morajo zagotovo Uniji omogočiti 

izpolnjevanje njenih dolžnosti glede poročanja v okviru Konvencije LRTAP in njenih 

protokolov. 

 

Predlog spremembe  119 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20 a) V skladu z Aarhuško konvencijo o 

dostopu do informacij, udeležbi javnosti 

pri odločanju in dostopu do pravnega 

varstva v okoljskih zadevah in sodno 

prakso Sodišča EU, bi bilo treba javnosti 

omogočiti širok dostop do pravnega 

varstva, da bi zagotovili učinkovito 

izvajanje in uveljavljanje te direktive in da 

bi prispevali k varovanju pravice živeti v 

okolju, ki je primerno za zdravje ljudi in 

dobro počutje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Da bi se upošteval tehnični razvoj, je 

treba pooblastila za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije prenesti na Komisijo, kar 

se tiče sprememb smernic za poročanje iz 

Priloge I kot tudi dela 1 Priloge III ter 

Prilog IV in V, da se prilagodijo 

tehničnemu napredku. Zlasti je 

(21) Akte, ki zadevajo spremembo smernic 

za poročanje iz Priloge I kot tudi dela 1 

Priloge III ter Prilog IV in V za namene 

prilagoditve tehničnemu napredku, bi bilo 

treba predložiti Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 
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pomembno, da Komisija med svojim 

pripravljalnim delom opravi ustrezna 

posvetovanja, vključno na ravni 

strokovnjakov. Komisija bi morala pri 

pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti sočasno, pravočasno in 

ustrezno predložitev ustreznih 

dokumentov Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  121 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Da bi se upošteval tehnični razvoj, je 

treba pooblastila za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije prenesti na Komisijo, kar se 

tiče sprememb smernic za poročanje iz 

Priloge I kot tudi dela 1 Priloge III ter 

Prilog IV in V, da se prilagodijo 

tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, 

da Komisija med svojim pripravljalnim 

delom opravi ustrezna posvetovanja, 

vključno na ravni strokovnjakov. Komisija 

bi morala pri pripravi in oblikovanju 

delegiranih aktov zagotoviti sočasno, 

pravočasno in ustrezno predložitev 

ustreznih dokumentov Evropskemu 

parlamentu in Svetu. 

(21) Da bi se upošteval tehnični razvoj, je 

treba pooblastila za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije prenesti na Komisijo, kar se 

tiče sprememb smernic za poročanje iz 

Priloge I kot tudi dela 1 Priloge III ter 

Prilog IV in V, da se prilagodijo 

tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, 

da Komisija med svojim pripravljalnim 

delom opravi ustrezna posvetovanja z 

zainteresiranimi stranmi, vključno na 

ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 

pri pripravi in oblikovanju delegiranih 

aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in 

ustrezno predložitev ustreznih dokumentov 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  122 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Za zagotovitev enotnih pogojev 

izvajanja te direktive bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 

Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 

skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta27. 

črtano 

__________________  

27 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22a) V skladu s to direktivo morajo 

države članice izpolniti obveznosti glede 

zmanjšanja emisij iz Priloge II. Vendar bi 

morale države članice imeti možnost, da 

odločijo, kako bodo te obveznosti izpolnile 

na stroškovno najučinkovitejši način. 

Ukrepe iz Priloge III k tej Direktivi bi zato 

morali razumeti kot smernice. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  124 

Aldo Patriciello 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Države članice bi morale določiti 

pravila o kaznih za kršitve nacionalnih 

določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in 

zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni bi 

morale biti učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

Or. it 

 

Predlog spremembe  125 

Ivan Jakovčić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26 a) Države kandidatke in morebitne 

države kandidatke bi morale svoje 

nacionalne predpise čim bolj uskladiti s to 

direktivo. 

Or. en 

Predlog spremembe  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ta direktiva uvaja omejitve držav članic 

za emisije v zrak onesnaževal, ki 

povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo, 

predhodnikov ozona, primarnih delcev in 

predhodnikov sekundarnih delcev ter 

drugih onesnaževal zraka, in zahteva 

vzpostavitev, sprejetje in izvajanje 

nacionalnih programov nadzora nad 

Ta direktiva uvaja omejitve držav članic za 

emisije v zrak onesnaževal, ki povzročajo 

zakisljevanje in evtrofikacijo, določenih 

predhodnikov ozona, primarnih delcev in 

predhodnikov sekundarnih delcev ter 

drugih onesnaževal zraka, in zahteva 

vzpostavitev, sprejetje in izvajanje 

nacionalnih programov nadzora nad 
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onesnaževanjem zraka kot tudi spremljanje 

emisij onesnaževal in njihovih vplivov ter 

poročanje o njih. 

onesnaževanjem zraka kot tudi spremljanje 

emisij onesnaževal in njihovih vplivov ter 

poročanje o njih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog in sedaj veljavna Direktiva 2003/35/ES ne bi smela obravnavati vseh 

predhodnikov ozona. Metan ne bi smel biti vključen. 

 

Predlog spremembe  127 

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

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Namen direktive je omejiti emisije v zrak 

onesnaževal, ki povzročajo zakisljevanje 

in evtrofikacijo, predhodnikov ozona, 

primarnih delcev in predhodnikov 

sekundarnih delcev ter drugih 

onesnaževal zraka, in tako prispevati k: 

 (a)dolgoročnemu cilju Unije, da bo 

dosegla ravni kakovosti zraka, ki nimajo 

večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi 

in okolje, v skladu s smernicami Svetovne 

zdravstvene organizacije; 

 (b)doseganju ciljev EU glede biotske 

raznovrstnosti in ekosistemov z 

zmanjšanjem ravni in usedlin 

onesnaževal, ki povzročajo zakisljevanje 

in evtrofikacijo, ter drugih onesnaževal, 

tudi prizemnega ozona, pod kritične 

obremenitve in ravni; 

 (c)doseganju ciljev glede kakovosti zraka, 

določenih v zakonodaji Unije; 

 (d)ublažitvi posledic podnebnih sprememb 

z zmanjšanjem emisij kratkotrajnih 

onesnaževal v zraku; 
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 (e)izboljšanju kakovosti zraka na svetovni 

ravni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Kateřina Konečná 

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ta direktiva se uporablja za emisije 

onesnaževal iz Priloge I iz vseh virov na 

ozemlju držav članic, v njihovih izključnih 

ekonomskih conah in conah nadzora nad 

onesnaževanjem. 

Ta direktiva se uporablja za emisije 

onesnaževal iz Priloge I iz vseh 

antropogenih virov na ozemlju držav 

članic, v njihovih izključnih ekonomskih 

conah in conah nadzora nad 

onesnaževanjem. 

Or. en 

Obrazložitev 

Področje uporabe mora biti natančno in usklajeno z drugimi členi, na primer členom 4. 

 

Predlog spremembe  129 

Nils Torvalds 

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ta direktiva se uporablja za emisije 

onesnaževal iz Priloge I iz vseh virov na 

ozemlju držav članic, v njihovih izključnih 

ekonomskih conah in conah nadzora nad 

onesnaževanjem. 

Ta direktiva se uporablja za emisije 

onesnaževal iz Priloge I iz vseh 

antropogenih virov na ozemlju držav 

članic, v njihovih izključnih ekonomskih 

conah in conah nadzora nad 

onesnaževanjem. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Področje uporabe mora biti natančno in usklajeno z drugimi členi, na primer členom 4. 

 

Predlog spremembe  130 

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

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „predhodniki ozona“ pomeni dušikove 

okside, nemetanske hlapne organske 

spojine, metan in ogljikov monoksid; 

2. „predhodniki ozona“ pomeni dušikove 

okside in nemetanske hlapne organske 

spojine; 

Or. de 

Obrazložitev 

Ciljev glede zmanjšanja emisij metana ne bi smeli vključiti v direktivo o nacionalnih zgornjih 

mejah emisij. Zato se metan, prav tako kot ogljikov monoksid, ki ni zajet v predlogu direktive, 

črta iz tega odstavka.  

 

Predlog spremembe  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Predlog direktive 

Člen 3 a – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „predhodniki ozona“ pomeni dušikove 

okside, nemetanske hlapne organske 

spojine, metan in ogljikov monoksid; 

2. „predhodniki ozona“ pomeni dušikove 

okside, nemetanske hlapne organske 

spojine in ogljikov monoksid; 

Or. en 

Obrazložitev 

Z vključitvijo obveznosti glede zmanjšanja emisij metana v direktivo o nacionalnih zgornjih 

mejah emisij se omejuje prožnost, ki jo zagotavlja odločba o porazdelitvi prizadevanj za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Odločba št. 406/2009/ES), in povzroča prekomerna 



 

PE554.952v01-00 60/92 AM\1058775SL.doc 

SL 

ureditev, saj je metan toplogredni plin, katerega emisije so zajete že v Odločbi 

št. 406/2009/ES v okviru evropske podnebne in energetske politike. Poleg tega bi ukrepi za 

dodatno zmanjšanje emisije metana vplivali na dobro počutje živali. 

 

Predlog spremembe  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „predhodniki ozona“ pomeni dušikove 

okside, nemetanske hlapne organske 

spojine, metan in ogljikov monoksid; 

2. „predhodniki ozona“ pomeni dušikove 

okside, nemetanske hlapne organske 

spojine in ogljikov monoksid; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  133 

Aldo Patriciello 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. „nemetanske hlapne organske snovi“ 

(„NMHOS“) pomeni vse organske 

antropogene spojine, razen metana, ki 

lahko pri reagiranju z dušikovimi oksidi in 

ob prisotnosti sončne svetlobe proizvedejo 

fotokemične oksidante. 

5. „nemetanske hlapne organske snovi“ 

(„NMHOS“) pomeni, če ni določeno 

drugače, vse organske antropogene 

spojine, razen metana, ki lahko pri 

reagiranju z dušikovimi oksidi in ob 

prisotnosti sončne svetlobe proizvedejo 

fotokemične oksidante. 

Or. it 

 

Predlog spremembe  134 

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

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. „nacionalne obveznosti glede 

zmanjšanja emisij“ pomeni zmanjšanje 

emisij snovi, izraženo kot odstotek razlike 

emisij med skupnimi emisijami, 

izpuščenimi v izhodiščnem letu (2005), in 

skupnimi emisijami, izpuščenimi v ciljnem 

koledarskem letu, ki jih države članice ne 

smejo preseči; 

7. „nacionalne obveznosti glede 

zmanjšanja emisij“ pomeni zmanjšanje 

emisij snovi, izraženo kot odstotek razlike 

emisij med skupnimi emisijami, 

izpuščenimi v izhodiščnem letu (2005), in 

skupnimi emisijami, izpuščenimi v ciljnem 

koledarskem letu, ki bi se jim morale 

približati države članice; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Predlog direktive 

Člen 3 a – odstavek 1 – točka 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. „mednarodni pomorski promet“ 

pomeni prevoze po morju in obalnih 

vodah z vodnimi plovili vseh zastav, razen 

ribiških plovil, ki odrinejo z ozemlja ene 

države in priplujejo na ozemlje druge 

države; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 12 a. „politike EU za nadzor 

onesnaževanja zraka pri viru“ pomeni 

uredbe ali direktive, katerih cilj je ne 

glede na obveznosti, določene v teh 

uredbah ali direktivah, delno ali v celoti 
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zmanjšati emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) s sprejetjem ukrepov za ublažitev 

pri viru, vključno z najmanj, ne pa zgolj 

zmanjšanjem emisij, ki je bilo doseženo z: 

 –      Uredbo št. 94/63; 

 –      Uredbo št. 97/68; 

 –      Uredbo št. 98/70; 

 –      Uredbo št. 1999/32; 

 –      Uredbo št. 2009/126; 

 –      Uredbo št. 2004/42; 

 –      Uredbo št. 2007/46/ES, vključno z 

Direktivo št. 15/2007, Direktivo št. 

79/2009, Direktivo št. 595/2009 in 

Direktivo št. 661/2009; 

 –      Uredbo št. 2010/75; 

 –      Direktivo št. 167/2013; 

 –      Direktivo št. 168/2013; 

 –      Uredbo št. 2014/94; 

Or. en 

Obrazložitev 

V okviru prizadevanj nove Komisije za boljšo zakonodajo so direktivi dodane politike EU za 

nadzor onesnaževanja zraka pri viru. Politika o kakovosti zraka bi morala odslej upoštevati in 

ovrednotiti izvajanje politik EU za nadzor onesnaževanja zraka pri viru, da bi tako preprečili 

prekrivanje, okrepili sinergije in razumeli uspeh ali neuspeh določenih držav članic. 

 

Predlog spremembe  137 

Kateřina Konečná 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 12 a. 13. „najboljše razpoložljive 

tehnologije“ pomeni najbolj učinkovito in 
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napredno stopnjo v razvoju dejavnosti in 

njihovega načina delovanja, ki kaže 

praktično primernost posameznih 

tehnologij kot podlage za določitev mejnih 

vrednosti emisij in drugih pogojev v 

dovoljenju za preprečevanje, in če to ni 

izvedljivo, zmanjševanje emisij ter vpliva 

na okolje kot celoto: 

 (a) „tehnologije“ vključuje tako 

uporabljene tehnologije kot tudi način 

načrtovanja, gradnje, vzdrževanja, 

upravljanja in razgradnje obrata; 

 (b)„razpoložljive tehnologije“ pomeni 

tehnologije na takšni ravni, ki omogoča 

uporabo v ustrezni industrijski panogi pod 

ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji 

ob upoštevanju stroškov in prednosti, ne 

glede na to, ali se tehnologije uporabljajo 

ali razvijajo znotraj zadevne države 

članice, če so le upravljavcu primerno 

dostopne; 

 (c)„najboljša“ pomeni najučinkovitejša 

pri doseganju visoke splošne ravni varstva 

okolja kot celote; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

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

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 12 a. „zadevna javnost“ pomeni javnost, 

na katero vplivajo ali bi nanjo lahko 

vplivale emisije onesnaževal zraka ali 

imajo z njimi povezane interese; za 

namene te opredelitve šteje, da imajo 

interes nevladne organizacije, ki 

podpirajo varstvo okolja, potrošniške 

organizacije, organizacije, ki zastopajo 

interese ranljivih skupin prebivalstva, in 

drugi ustrezni organi zdravstvenega 
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varstva, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje 

nacionalne zakonodaje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej novi člen 12 o dostopu do pravnega varstva. Opredelitev je potrebna, da se zagotovi, da 

države članice omogočijo širok dostop do pravnega varstva, ki je skladen z Aarhuško 

konvencijo in sodno prakso Sodišča EU. 

 

Predlog spremembe  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020, kot je določeno v 

Prilogi II, in sprejmejo vse potrebne 

ukrepe, ki ne zahtevajo nesorazmernih 

stroškov, za omejitev svojih antropogenih 

emisij žveplovega dioksida (SO2), 

dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih 

hlapnih organskih snovi (NMHOS), 

amoniaka (NH3) in delcev (PM2,5) za leto 

2030, v skladu z okvirnimi cilji 

zmanjšanja emisij iz Priloge II. 

Or. en 

Obrazložitev 

Vključitev obveznosti glede zmanjšanja emisij metana v direktivo o nacionalnih zgornjih 

mejah emisij omejuje prožnost, ki jo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov omogoča 

odločba o porazdelitvi prizadevanj (Odločba št. 406/2009/EC), in povzroča prekomerno 
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ureditev. Poleg tega se v napovedih emisij onesnaževal v določenih sektorjih in dejavnostih 

pojavlja ogromno negotovosti. Zato potencial za zmanjšanje emisij morda ni bil dovolj 

natančno določen. Poleg tega okvirne vrednosti preveč bremenijo kmetijski sektor. 

 

Predlog spremembe  140 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 do 2029, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II, za metan (CH4) pa bi 

bilo treba pred določitvijo nacionalnih 

obveznosti za zmanjšanje emisij izvesti 
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oceno učinka. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Ker je cilj glede zmanjšanja emisij metana uveden na novo, je treba predhodno opraviti oceno 

učinka. 

Predlog spremembe  142 

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

Herbert Dorfmann 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. de 

Obrazložitev 

Pri ureditvi v zvezi s podnebnimi spremembami je metan že zajet v odločbi o porazdelitvi 

prizadevanj in sistemu za trgovanje z emisijami. Če bi metan vključili v področje uporabe 

direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij, bi to pomenilo podvajanje predpisov in bi bilo 

v nasprotju s prizadevanji za boljšo pripravo zakonodaje in programi ustreznosti predpisov za 

mala in srednja podjetja. 

Predlog spremembe  143 

Jan Huitema 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  144 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. de 

Obrazložitev 

Nesprejemljivo je, da želi Evropska komisija za metan uvesti podvajanje predpisov, tako da 

vzporedno s podnebno politiko določi nacionalne zgornje meje. Da bi preprečili podvajanje 

predpisov in selitve proizvodnje, je treba metan črtati iz direktive o nacionalnih zgornjih 

mejah. 
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Predlog spremembe  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. lt 

Predlog spremembe  147 

Nils Torvalds 
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Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3) in delcev 

(PM2,5) v skladu z nacionalnimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo od leta 2020 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zmanjšanje emisij metana se že uveljavlja z mednarodnimi podnebnimi zavezami iz drugega 

ciljnega obdobja Kjotskega protokola do leta 2020, pogajanja o novi pogodbi pa naj bi 

potekala letos v Parizu. Metan je vključen tudi v sistem EU za trgovanje z emisijami in, 

čeprav neposredne obveznosti zadevajo ogljikov dioksid in dušikov oksid, so možne tudi nove 

obveznosti. Zaveze o zmanjšanju emisij metana v tej direktivi bodo tako po nepotrebnem 

podvojile predpise. 

 

Predlog spremembe  148 

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

Balas, Pavel Poc 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

(PM2,5), metana (CH4) in živega srebra 

(Hg) v skladu z nacionalnimi obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo 

od leta 2020, 2025 in od 2030, kot je 
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Prilogi II. določeno v Prilogi II. 

Or. en 

Obrazložitev 

Živo srebro je izjemno strupena kovina, zlasti ko se pretvori v metilno živo srebro (MeHg). 

Izpostavljenost metilnemu živemu srebru lahko resno prizadane živčni sistem ter poškoduje 

imunski in reproduktivni sistem. 

 

Predlog spremembe  149 

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

Dario Tamburrano 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

(PM2,5), metana (CH4) in živega srebra 

(Hg) v skladu z nacionalnimi obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo 

od leta 2020, 2025 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva bi morala prispevati k zmanjšanju živosrebrovih emisij v Uniji, kakor je 

zahtevano v strategiji Skupnosti za živo srebro in konvenciji Minamata o živem srebru, katere 

pogodbenice so države članice in Unija. 

 

Predlog spremembe  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

(PM2,5), metana (CH4) in živega srebra 

(Hg) v skladu z nacionalnimi obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo 

od leta 2020, 2025 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot podpisnice konvencije Minamata bi morale EU in države članice zagotoviti, da direktiva 

o nacionalnih zgornjih mejah emisij prispeva k zmanjšanju emisij živega srebra, ki resno 

škodujejo zdravju ljudi. Poleg tega bi morali biti zavezujoči tudi cilji za leto 2025, da bi tako 

povečali zdravstvene in okoljske koristi čimprejšega zmanjšanja onesnaževal.   

 

Predlog spremembe  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

(PM2,5), metana (CH4) in živega srebra 

(Hg) v skladu z nacionalnimi obveznostmi 

glede zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo 

od leta 2020, 2025 in od 2030, kot je 

določeno v Prilogi II. 

Or. en 
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Predlog spremembe  152 

Aldo Patriciello 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 

antropogene emisije žveplovega dioksida 

(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 

nemetanskih hlapnih organskih snovi 

(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 

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

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 

2020 in od 2030, kot je določeno v 

Prilogi II. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 

različice.) 

Or. it 

 

Predlog spremembe  153 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1 a. Obveznosti glede zmanjšanja emisij za 

katero koli leto od leta 2030 so okvirne. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 
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Predlog spremembe  154 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1 a. Države članice sprejmejo vse potrebne 

ukrepe za omejitev antropogenih emisij 

CH4 za leto 2020. Ravni navedenih emisij 

se določijo glede na linearno 

zmanjševanje, določeno v zvezi z ravnmi 

emisij za leto 2005 in ravnmi emisij, ki so 

določene v obveznostih glede zmanjšanja 

emisij za leto 2025. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1 b. Nacionalne emisije SO2, NOx, 

hlapnih organskih spojin in NH3 od leta 

2020 ne presegajo nacionalnih zgornjih 

meja emisij iz Direktive 2001/81/ES za 

leto 2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  

 1a Komisija bo do 31. decembra 2016 

predložila nov predlog za razdelitev 

bremen v Uniji s spremenjenimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij NH3 

za leto 2030, s ciljem zmanjšati emisije 

amoniaka v Uniji za skupaj 18 % do leta 

2030. Mehanizem za razdelitev teh 

bremen mora izpolnjevati merila 

stroškovne učinkovitosti, sorazmernosti in 

ravnovesja med državami članicami. 

Komisija bo s svojim predlogom 

zagotovila, da bodo na trgu Unije veljali 

enaki konkurenčni pogoji in da bo 

dosežena nadaljnja uskladitev ravni 

zmanjšanja znotraj Unije. 

Or. de 

Obrazložitev 

Pri ciljih glede zmanjšanja emisij amoniaka je treba upoštevati že sprejete ukrepe držav 

članic. 

 

Predlog spremembe  157 

Peter Jahr 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Da bi se emisije amoniaka v Evropski 

uniji do leta 2030 zmanjšale za skupaj 20 

%, bo Komisija do 31. decembra 2016 

predložila predlog za razdelitev bremen 

med državami članicami s spremenjenimi 

nacionalnimi obveznostmi glede 

zmanjšanja emisij amoniaka do leta 2030, 

ki bo izpolnjeval merila stroškovne 

učinkovitosti, sorazmernosti in ravnovesja 

med državami članicami. 
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Or. de 

Obrazložitev 

Ni razumljivo, zakaj obstajajo tako velike razlike pri ciljih glede zmanjšanja emisij amoniaka 

za posamezne države. Poiskati je treba pošten mehanizem razdelitve bremen znotraj Evropske 

unije, upoštevati pa je treba tudi že sprejete znatne ukrepe nekaterih držav članic. 

 

Predlog spremembe  158 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija bo do 31. decembra 2016 

predložila nov predlog s spremenjenimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij NH3 

do leta 2030. Komisija s svojim predlogom 

zagotovi, da: 

 (a) bodo v Uniji veljali enaki tržni pogoji, 

 (b) bo dosežena nadaljnja uskladitev ravni 

zmanjšanja znotraj Unije. 

Or. de 

Obrazložitev 

Upoštevati bi bilo treba že sprejete ukrepe držav članic za zmanjšanje emisij amoniaka. Zato 

je treba poiskati pošten mehanizem razdelitve bremen znotraj Evropske unije in ustrezno 

prilagoditi cilje glede zmanjšanja emisij posameznih držav. 

 

Predlog spremembe  159 

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

Dario Tamburrano 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice brez poseganja v 

odstavek 1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, 

ki ne pomenijo nesorazmernih stroškov, 

da omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

črtano 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

 

Or. en 

(Povezano s predlaganimi nacionalnimi dobropisi za zmanjšanje emisij za leto 2025.) 

Obrazložitev 

Nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij za leto 2025 bi morale biti zavezujoče in 

določene na podlagi predloge o največjem tehnično izvedljivem zmanjšanju iz predloga 

Komisije. 

 

Predlog spremembe  160 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice brez poseganja v 

odstavek 1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, 

ki ne pomenijo nesorazmernih stroškov, 

da omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

črtano 
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ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Določbe tega člena niso skladne s Prilogo II. Ravni zmanjšanja emisij za katero koli leto v 

obdobju 2020–2029 so določene v Prilogi II in izhajajo iz člena 4(1), zato ni upravičeno 

določiti obveznega linearnega zmanjšanja za leto 2025. 

 

Predlog spremembe  161 

Ulrike Müller 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice brez poseganja v 

odstavek 1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, 

ki ne pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za 

leto 2025. Ravni navedenih emisij se 

določijo na podlagi prodanih goriv, glede 

na linearno zmanjševanje, določeno v 

zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 

ravnmi emisij, ki so določene v 

obveznostih glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030. 

črtano 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

 

Or. de 
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(različno številčenje odstavkov v nemški in angleški različici predloga Komisije; številčenje 

sledi angleški različici) 

 

Obrazložitev 

Z direktivo o nacionalnih zgornjih mejah bo Evropska unija uresničila zaveze iz 

Göteborškega protokola. Göteborški protokol velja do leta 2020, zato vmesni cilji do leta 

2025 niso potrebni.  

 

Predlog spremembe  162 

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

Dorfmann 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za 

leto 2025. Ravni navedenih emisij se 

določijo na podlagi prodanih goriv, glede 

na linearno zmanjševanje, določeno v 

zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 

ravnmi emisij, ki so določene v 

obveznostih glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030. 

črtano 

Or. de(različno številčenje odstavkov v nemški in angleški različici predloga Komisije; 

številčenje sledi angleški različici) 

 

Obrazložitev 

Cilji glede zmanjšanja emisij veljajo za leto 2020 in 2030. Države članice bi morale imeti 

možnosti, da svoje cilje zmanjšanja za leto 2030 dosežejo na način, ki je za njih stroškovno 

najugodnejši. Vmesni cilji glede zmanjšanja emisij za leto 2025 zato niso potrebni. 
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Predlog spremembe  163 

Kateřina Konečná 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za 

leto 2025. Ravni navedenih emisij se 

določijo na podlagi prodanih goriv, glede 

na linearno zmanjševanje, določeno v 

zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 

ravnmi emisij, ki so določene v 

obveznostih glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  165 

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

Balas 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti glede zmanjšanja emisij za leto 2025 bi morale biti zavezujoče. 

 

Predlog spremembe  166 

Nils Torvalds 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za 

leto 2025. Ravni navedenih emisij se 

določijo na podlagi prodanih goriv, glede 

na linearno zmanjševanje, določeno v 

zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 

ravnmi emisij, ki so določene v 

črtano 
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obveznostih glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030. 

Or. en 

Obrazložitev 

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. 

 

Predlog spremembe  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za 

leto 2025. Ravni navedenih emisij se 

določijo na podlagi prodanih goriv, glede 

na linearno zmanjševanje, določeno v 

zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 

ravnmi emisij, ki so določene v 

obveznostih glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

Nacionalni cilji glede zmanjšanja emisij za leto 2025 bi morali biti zavezujoči. 

 

Predlog spremembe  168 

Elisabetta Gardini 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Ob koncu obdobja 2020–2029 bo Komisija 

izvedla tehnično-ekonomsko oceno 

izvedljivosti nacionalnih obveznosti glede 

zmanjšanja emisij od leta 2030, kot so 

določene v Prilogi II, in jih po potrebi 

spremenila, z upoštevanjem spremenjenih 

scenarijev in doseganja nacionalnih ciljev 

glede zmanjšanja emisij od leta 2020 do 

leta 2029. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery ofthe environmental outcome. 

The 2020-2029 targets establishedby the European Commission are already very ambitious. 

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

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

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

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

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

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

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

in case of changing assumptions. 

 

Predlog spremembe  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 
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Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3 in PM2,5 za leto 2025. 

Ravni navedenih emisij se določijo na 

podlagi prodanih goriv, glede na linearno 

zmanjševanje, določeno v zvezi z ravnmi 

emisij za leto 2020 in ravnmi emisij, ki so 

določene v okvirnih obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z vključitvijo obveznosti glede zmanjšanja emisij metana v direktivo o nacionalnih zgornjih 

mejah emisij se omejuje prožnost, ki jo zagotavlja odločba o porazdelitvi prizadevanj za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Odločba št. 406/2009/ES), in povzroča prekomerna 

ureditev, saj je metan toplogredni plin, katerega emisije so zajete že v Odločbi 

št. 406/2009/ES v okviru evropske podnebne in energetske politike. Poleg tega bi ukrepi za 

dodatno zmanjšanje emisije metana vplivali na dobro počutje živali. 

 

Predlog spremembe  170 

Jan Huitema 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3 in PM2,5 za leto 2025. 

Ravni navedenih emisij se določijo na 

podlagi prodanih goriv, glede na linearno 

zmanjševanje, določeno v zvezi z ravnmi 

emisij za leto 2020 in ravnmi emisij, ki so 
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emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

določene v obveznostih glede zmanjšanja 

emisij za leto 2030. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3 in PM2,5 za leto 2025. 

Ravni navedenih emisij se določijo na 

podlagi prodanih ali porabljenih goriv, 

glede na linearno zmanjševanje, določeno 

v zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 

ravnmi emisij, ki so določene v 

obveznostih glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za nekatere države članice prodana goriva niso zanesljiv kazalnik ravni emisij. V 

nizozemskem pristaniškem mestu Rotterdam prodana goriva ne kažejo resnične ravni emisij. 

Namesto tega bi morali omogočiti, da se ravni emisij določijo na podlagi porabljenih goriv. V 

Svetu imajo to možnost Avstrija, Belgija, Irska, Litva, Luksemburg, Nizozemska in Združeno 

kraljestvo. 

 

Predlog spremembe  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za 

leto 2025. Ravni navedenih emisij se 

določijo na podlagi prodanih goriv, glede 

na linearno zmanjševanje, določeno v zvezi 

z ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3 in PM2,5 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Or. pl 

Predlog spremembe  173 

Peter van Dalen 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih ali porabljenih goriv, 

glede na linearno zmanjševanje, določeno 

v zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 

ravnmi emisij, ki so določene v 

obveznostih glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za nekatere države članice prodana goriva niso reprezentativen kazalnik ravni emisij, na 

primer zaradi pristanišč za oskrbo z gorivom. Namesto tega bi morali omogočiti, da se ravni 

emisij določijo na podlagi porabljenih goriv, saj so ta bolj realističen kazalnik ravni emisij. 
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Predlog spremembe  174 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov, da 

omejijo svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Države članice brez poseganja v odstavek 

1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki ne 

pomenijo nesorazmernih stroškov za 

države članice in gospodarske sektorje, da 

bi omejile svoje antropogene emisije SO2, 

NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za leto 

2025. Ravni navedenih emisij se določijo 

na podlagi prodanih goriv, glede na 

linearno zmanjševanje, določeno v zvezi z 

ravnmi emisij za leto 2020 in ravnmi 

emisij, ki so določene v obveznostih glede 

zmanjšanja emisij za leto 2030. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  175 

Elisabetta Gardini 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 

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

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

črtano 

Or. de(različno številčenje odstavkov v nemški in angleški različici predloga Komisije; 

številčenje sledi angleški različici) 

Obrazložitev 

Cilji glede zmanjšanja emisij veljajo do leta 2020 in 2030. Države članice bi morale imeti 

možnosti, da svoje cilje zmanjšanja za leto 2030 dosežejo na način, ki je za njih stroškovno 

najugodnejši. Vmesni cilji glede zmanjšanja emisij za leto 2025 zato niso potrebni. 

 

Predlog spremembe  177 

Kateřina Konečná 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Nils Torvalds 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

Nacionalni cilji glede zmanjšanja emisij za leto 2025 bi morali biti zavezujoči. 

 

Predlog spremembe  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

 Kjer ti razlogi, ki jih navede zadevna 

država članica, privedejo do neuspeha pri 

doseganju predvidenega zmanjšanja 

emisij ali ciljnega zmanjšanja, ki bi ga 

morale doseči z izvajanjem politik EU za 

nadzor onesnaževanja zraka pri viru, 

Komisija v letu dni po predložitvi poročila 

države članice predstavi predlog o 

prilagoditvi nacionalnih obveznosti glede 

zmanjšanja emisij iz priloge II. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagano je bilo, da se direktivi dodajo politike EU za nadzor onesnaževanja zraka pri 

viru. Politika za kakovost zraka bi morala odslej upoštevati in ovrednotiti izvajanje politik EU 

za nadzor onesnaževanja zraka pri viru, da bi tako preprečili prekrivanje, okrepili sinergije in 

razumeli neuspeh določenih držav članic. Komisija bo v primeru neuspeha po potrebi 

predstavila prilagojene obveznosti glede zmanjšanja emisij za državo članico. 

 

Predlog spremembe  182 

Aldo Patriciello 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

Ko emisij za leto 2025 ni mogoče omejiti v 

skladu z določenim linearnim 

zmanjševanjem, države članice razloge za 

to pojasnijo v svojih poročilih, ki jih 

predložijo Komisiji v skladu s členom 9. 

Or. it 

Predlog spremembe  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih departmajih, na 

Madeiri in Azorih; 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih departmajih, na 

Madeiri in Azorih ter v prikrajšanih 

gorskih regijah; 

Or. de 

(različno številčenje odstavkov v nemški in angleški različici predloga Komisije; številčenje 

sledi angleški različici) 

 

Predlog spremembe  184 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih departmajih, na 

Madeiri in Azorih; 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih regijah in 

departmajih, na Madeiri in Azorih; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  185 

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

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) emisije iz mednarodnega pomorskega 

prometa, brez poseganja v člen 5(1). 

(d) emisije iz mednarodnega pomorskega 

prometa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (d a) emisije malih in mikro kmetijskih 

gospodarstev v živinorejskem sektorju z do 

50 glav živine; 

(različno številčenje odstavkov v nemški in angleški različici predloga Komisije; številčenje 

sledi angleški različici) 

Or. de 

Predlog spremembe  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) emisije črevesnega metana, ki 

nastanejo naravno pri reji prežvekovalcev. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3 a. Komisija bo do 31. decembra 2021 

predstavila predlog s spremenjenimi 

obveznostmi glede zmanjšanja emisij za 

leto 2030, ki bodo temeljile na pregledu 

nacionalnega izvajanja obveznosti glede 

zmanjšanja emisij.  

Or. en 

Obrazložitev 

V napovedih emisij onesnaževal v določenih sektorjih in dejavnostih se pojavlja ogromno 

negotovosti. Zato potencial za zmanjšanje emisij morda ni bil dovolj natančno določen. Poleg 

tega okvirne vrednosti preveč bremenijo kmetijski sektor. Predlog Komisije določa za države 

članice z nižjim BDP višje cilje glede zmanjšanja emisij kot so povprečni cilji glede 

zmanjšanja emisij v EU. To predstavlja nesorazmerno breme za te države članice. 

 


