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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 5a (nový)

5a) Pokud je to možné, mělo by se použít 
modelování rozšíření znečištění, které 
umožní zpracovat údaje z jednotlivých bodů 
z hlediska geografického rozložení 
koncentrace. To by mohlo sloužit jako 
základ pro výpočet toho, nakolik je 
obyvatelstvo jako celek žijící v dané oblasti 
vystaveno znečišťujícím látkám.

Or. de

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 2 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Pokud jde o průmyslová zařízení, 
která fungují plně v souladu s povolením 
podle směrnice 96/61/ES Rady ze dne 
24. září 1996 o integrované prevenci 
a omezování znečištění, neměla by tato 
směrnice obsahovat doplňující opatření. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 10 z prvního čtení. 

Uložení přísnějších podmínek, než jsou podmínky dosažitelné používáním nejlepších 
dostupných postupů, již umožňuje článek 10 směrnice o integrované prevenci a omezování 
znečištění. Platné povolení podle směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění 
proto předpokládá, že při povolovacím řízení byly vzaty v úvahu požadavky této směrnice. 
Kromě toho potřebují podniky, které dodržují směrnici o integrované prevenci a omezování 
znečištění, pro plánování svých investic jistotu a nekonečný opakující se proces s častým 
přizpůsobováním podmínek povolení je nepředstavitelný.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 24
Čl. 15 odst. 1

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, která nevyžadují neúměrné 
náklady, ke snížení expozice PM2.5 s cílem 
dosáhnout celostátního cíle snížení expozice 
stanoveného v oddíle B přílohy XIV ve lhůtě 
v něm uvedené.

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, která z hlediska lidského zdraví 
představují nepochybné zlepšení 
a nevyžadují neúměrné náklady, ke snížení 
expozice PM2.5 s cílem dosáhnout 
celostátního cíle snížení expozice 
stanoveného v oddíle B přílohy XIV ve lhůtě 
v něm uvedené.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje účel opatření, která mají být přijata. Rada předložila 
nové znění tohoto odstavce, které odůvodňuje vyjasnění uvedené v pozměňovacím návrhu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 25
Čl. 16 odst. 1

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, která nevyžadují neúměrné náklady 
s cílem zajistit, aby koncentrace PM2,5 ve 
vnějším ovzduší nepřekračovaly cílovou 
hodnotu stanovenou v oddíle C přílohy XIV, 
a to ode dne v něm uvedeného.

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, která z hlediska lidského zdraví 
představují nepochybné zlepšení 
a nevyžadují neúměrné náklady s cílem 
zajistit, aby koncentrace PM2,5 ve vnějším 
ovzduší nepřekračovaly cílovou hodnotu 
stanovenou v oddíle C přílohy XIV, a to ode 
dne v něm uvedeného.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje účel opatření, která mají být přijata. Rada předložila 
nové znění tohoto odstavce, které odůvodňuje vyjasnění uvedené v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 26
Čl. 20 odst. 3

3. Komise do …* zveřejní pokyny pro 
prokazování a odečítání překročení, která 
lze připsat přírodním zdrojům.

vypouští se

* Úř. věst.: dva roky ode dne vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Pokyny Komise vedou k přílišné byrokracii a budou představovat překážku pro flexibilitu, 
kterou členské státy budou potřebovat při provádění směrnice.

Jedná se o nový odstavec vložený Radou, který v návrhu Komise nebyl.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 27
Čl. 22 odst. 2

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI dodržet v důsledku specifických 
rozptylových vlastností lokality, 
nepříznivých klimatických podmínek nebo 
přeshraničního příspěvku, jsou členské státy 
zproštěny povinnosti uplatňovat tyto mezní 
hodnoty do …*, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1.

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI nebo cílovou hodnotu pro PM2,5
uvedenou v příloze XIV nebo mezní 
hodnoty pro NO2 dodržet v důsledku 
specifických rozptylových vlastností 
lokality, nepříznivých klimatických 
podmínek nebo přeshraničního příspěvku, 
jsou členské státy zproštěny povinnosti 
uplatňovat tyto mezní hodnoty do …*, 
pokud jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 1.

* Úř. věst.: tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

* Úř. věst.: tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 81 z prvního čtení. 

Včasné splnění norem je v některých oblastech problematické i v případě NO2. Z tohoto 
důvodu by bylo rozumné, kdyby mohlo být dosažení mezních hodnot pro NO2 odloženo do 
doby po vstupu směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 28
Čl. 22 odst. 2

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI dodržet v důsledku specifických 
rozptylových vlastností lokality, 
nepříznivých klimatických podmínek nebo 
přeshraničního příspěvku, jsou členské státy 
zproštěny povinnosti uplatňovat tyto mezní 
hodnoty do …*, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1. 

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI nebo cílovou hodnotu pro PM2,5
uvedenou v příloze XIV dodržet v důsledku 
specifických rozptylových vlastností 
lokality, nepříznivých klimatických 
podmínek nebo přeshraničního příspěvku, 
jsou členské státy zproštěny povinnosti 
uplatňovat tyto mezní hodnoty do …*, 
pokud jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 1. 
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* Úř. věst.: tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

* Úř. věst.: tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí doplnit odkaz na hodnotu PM2.5, aby znění odráželo rozšíření oblasti působnosti 
směrnice. Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 81 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 29
Čl. 22 odst. 2

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI dodržet v důsledku specifických 
rozptylových vlastností lokality, 
nepříznivých klimatických podmínek nebo 
přeshraničního příspěvku, jsou členské státy 
zproštěny povinnosti uplatňovat tyto mezní 
hodnoty do …*, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1.

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI dodržet v důsledku specifických 
rozptylových vlastností lokality,
nepříznivých klimatických podmínek nebo 
přeshraničního příspěvku, jsou členské státy 
zproštěny povinnosti uplatňovat tyto mezní 
hodnoty do …*/**, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1.

* Úř. věst.: tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

* Úř. věst.: tři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

**šest let ode dne vstupu této směrnice 
v platnost pro Polskou republiku.

Or. en

Odůvodnění

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date because of adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable time 
considering very high economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 30
Čl. 22 odst. 2 a 2a (nový)

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI dodržet v důsledku specifických 
rozptylových vlastností lokality, 
nepříznivých klimatických podmínek nebo 
přeshraničního příspěvku, jsou členské státy 
zproštěny povinnosti uplatňovat tyto mezní 
hodnoty do …*, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1.

2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze 
mezní hodnoty pro PM10 uvedené v příloze 
XI dodržet v důsledku specifických 
rozptylových vlastností lokality, 
nepříznivých klimatických podmínek nebo 
přeshraničního příspěvku, jsou členské státy 
zproštěny povinnosti uplatňovat tyto mezní 
hodnoty do …*, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1.

2a. Členské státy mohou prodloužit lhůty 
pro mezní hodnoty PM10 a PM2,5 o další 
dvouleté období pro konkrétní zónu nebo 
aglomeraci, pokud plán pro kvalitu ovzduší 
podle odstavce 1 prokáže, že mezních 
hodnot nemůže být dosaženo, pokud 
členský stát ukáže, že byla přijata veškerá 
vhodná opatření na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni ke splnění výše uvedených 
lhůt, včetně provedení směrnic a nařízení 
uvedených v oddíle B přílohy XV ve 
lhůtách uvedených v těchto právních 
předpisech.

* Úř. věst.: tři roky ode dne vstupu této 
směrnice v platnost.

* Úř. věst.: čtyři roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 81 z prvního čtení. 

Navzdory veškerému úsilí nebudou některé oblasti schopny dodržet mezní hodnoty pro částice 
ve stanovených lhůtách a budou požadovat delší lhůtu, aby opatření proti znečišťování 
vzduchu platná na evropské, vnitrostátní a místní úrovni mohla začít působit a aby mohly být 
mezní hodnoty dodrženy. Lhůta by však měla být prodloužena pouze v případě, že na 
vnitrostátní a regionální úrovni byla již dříve přijata všechna vhodná opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 31
Čl. 22 odst. 2a (nový)
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2a. Členské státy mohou prodloužit lhůty 
pro mezní hodnoty PM10, cílovou hodnotu 
PM2,5 a mezní hodnoty NO2 o další nejvýše 
dvouleté období pro konkrétní zónu nebo 
aglomeraci, pokud plán nebo program 
podle odstavce 1 prokáže, že mezních nebo 
cílových hodnot nemůže být dosaženo, 
a pokud členský stát ukáže, že byla přijata 
veškerá vhodná opatření na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni ke splnění výše 
uvedených lhůt, včetně uplatnění směrnic 
uvedených v oddíle B přílohy XV ve 
lhůtách uvedených v těchto právních 
předpisech.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 81 z prvního čtení. 

Včasné splnění norem je v některých oblastech problematické i v případě NO2. Z tohoto 
důvodu by bylo rozumné, kdyby mohlo být dosažení mezních hodnot pro NO2 odloženo do 
doby po vstupu směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 32
Čl. 22 odst. 4 pododstavec 1

4. Členské státy oznámí Komisi, kde lze 
podle jejich názoru použít odstavec 1 nebo 
2, a oznámí plán kvality ovzduší uvedený 
v odstavci 1, včetně všech příslušných 
informací nezbytných k tomu, aby Komise 
mohla posoudit, zda jsou či nejsou splněny 
příslušné podmínky. V rámci posuzování 
Komise zohlední odhadované účinky 
opatření, která byla přijata členskými státy, 
jakož i odhadované účinky opatření na 
úrovni Společenství.

4. Členské státy oznámí Komisi, kde lze 
podle jejich názoru použít odstavec 1 nebo 
2, a oznámí plán kvality ovzduší uvedený 
v odstavci 1, včetně všech příslušných 
informací nezbytných k tomu, aby Komise 
mohla posoudit, zda jsou či nejsou splněny 
příslušné podmínky. V rámci posuzování 
Komise zohlední odhadované účinky 
opatření, která byla přijata členskými státy, 
jakož i odhadované účinky opatření u zdroje
na úrovni Společenství, která má Komise 
přijmout v souladu s přílohou XVIa. Při 
posuzování musí Komise vzít v úvahu, jaký 
vliv již opatření Společenství podle přílohy 
XVIa mají na kvalitu ovzduší v příslušném 
členském státě nebo jaký vliv budou mít 
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v budoucnosti.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacích návrh; 81 a 83 z prvního čtení. 

Opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší se musí zaměřit na emise. Navíc jsou zapotřebí 
opatření Společenství, která budou bojovat proti emisím látek znečišťujících ovzduší v místě, 
kde se vyskytují. Pokud tato opatření Společenství nevstoupí v platnost včas nebo vstoupí 
v platnost se zpožděním, nebudou moci přispět ke zlepšení kvality ovzduší. To je zapotřebí vzít 
v úvahu při rozhodování o povolení výjimky z požadavku dodržovat mezní hodnoty.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 33
Čl. 23 odst. 1 pododstavec 2

V případě překročení mezních hodnot, u 
nichž již uplynula lhůta, od které je třeba 
hodnoty dodržovat, stanoví plán kvality 
ovzduší náležitá opatření, aby bylo období 
překročení co možná nejkratší.

V případě překročení mezních hodnot, u 
nichž již uplynula lhůta, od které je třeba 
hodnoty dodržovat, stanoví plán kvality 
ovzduší náležitá opatření a může dále 
zahrnout opatření, která budou výslovně 
chránit zdraví dětí, aby bylo období
překročení co možná nejkratší.

Or. en

Odůvodnění

Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky 
znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nové studie byly provedeny v Nizozemsku, ve Francii 
a v Kalifornii (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Nejdůležitější 
jsou nové důkazy o omezené funkci plic dětí a zvýšeném počtu případů astmatu, dušnosti 
a infekcí uší, nosu a krku z důvodu znečištěného ovzduší.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 34
Čl. 23 odst. 1 pododstavec 2

V případě překročení mezních hodnot, 
u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba 
hodnoty dodržovat, stanoví plán kvality 

V případě překročení mezních hodnot, 
u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba 
hodnoty dodržovat, stanoví plán kvality 
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ovzduší náležitá opatření, aby bylo období 
překročení co možná nejkratší.

ovzduší náležitá opatření včetně případných 
konkrétních opatření, která budou chránit 
zdraví dětí, aby bylo období překročení co 
možná nejkratší.

Or. en

Odůvodnění

Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky 
znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nejdůležitější jsou nové důkazy o omezené funkci plic dětí 
a zvýšeném počtu případů astmatu, dušnosti a infekcí uší, nosu a krku z důvodu znečištěného 
ovzduší.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 35
Čl. 23 odst. 1 pododstavec 4a (nový)

Plány a programy jsou sestavovány tak, aby 
v případě průmyslových zařízení, která 
musí získat povolení podle směrnice 
96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované 
prevenci a omezování znečištění, nemusela 
být podle této směrnice přijata žádná 
dodatečná opatření.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 33 z prvního čtení. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
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Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 36
Čl. 24 odst. 1

1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci 
existuje riziko, že úrovně znečišťujících 
látek překročí jednu nebo více varovných 
prahových hodnot uvedených v příloze XII, 
členské státy vypracují akční plány uvádějící 
opatření, jež mají být v krátkodobém 
horizontu přijata za účelem snížení rizika 
nebo doby trvání tohoto překročení. Pokud 
riziko platí pro jednu nebo více mezních 
hodnot nebo cílových hodnot uvedených 
v přílohách VII, XI a XIV, členské státy 
mohou případně vypracovat tyto krátkodobé 
akční plány.

1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci 
existuje riziko, že úrovně znečišťujících 
látek překročí jednu nebo více varovných 
prahových hodnot uvedených v příloze XII, 
členské státy vypracují, pokud se to jeví jako 
vhodné a užitečné, akční plány uvádějící 
opatření, jež mají být v krátkodobém 
horizontu přijata za účelem snížení rizika 
nebo doby trvání tohoto překročení. Pokud 
riziko platí pro jednu nebo více mezních 
hodnot nebo cílových hodnot uvedených 
v přílohách VII, XI a XIV, členské státy 
mohou, pokud se to jeví jako vhodné 
a užitečné, vypracovat tyto krátkodobé akční 
plány.

Pokud však existuje riziko, že bude 
překročena varovná prahová hodnota pro 
ozon uvedená v oddíle B přílohy XII,
vypracují členské státy tyto krátkodobé 
akční plány, pouze pokud podle jejich 
názoru existuje s ohledem na vnitrostátní 
zeměpisné, meteorologické a hospodářské 
podmínky významná možnost, že sníží 
riziko, zkrátí dobu trvání nebo sníží 
závažnost tohoto překročení. Při přípravě 
tohoto krátkodobého akčního plánu zohlední 
členské státy rozhodnutí 2004/279/ES. 

Členské státy však vypracují tyto 
krátkodobé akční plány, pouze pokud podle 
jejich názoru existuje s ohledem na 
vnitrostátní zeměpisné, meteorologické 
a hospodářské podmínky významná 
možnost, že sníží riziko, zkrátí dobu trvání 
nebo sníží závažnost tohoto překročení. Při 
přípravě tohoto krátkodobého akčního plánu 
zohlední členské státy rozhodnutí 
2004/279/ES.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 35 z prvního čtení. 

Opatření, která mají být přijata v krátkém časovém horizontu, mají potenciál pro snížení 
hladiny látek znečišťujících ovzduší v určité oblasti tak, aby byly splněny mezní hodnoty, 
pouze za určitých předpokladů. Plány pro krátkodobá opatření pro všechny látky znečišťující 
ovzduší mají být tudíž sestavovány pouze pod podmínkou, že opatření, s nimiž souvisejí, 
mohou účinně přispět ke zlepšení kvality ovzduší.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 37
Čl. 24 odst. 2

2. Krátkodobé akční plány uvedené 
v odstavci 1 mohou v konkrétních případech 
stanovit opatření pro regulaci a případně i 
pozastavení činností, včetně provozu 
motorových vozidel, které přispívají k riziku 
překročení příslušných mezních či cílových 
hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto 
akční plány mohou rovněž zahrnovat účinná 
opatření, pokud jde o využívání 
průmyslových zařízení nebo výrobků.

2. Krátkodobé akční plány uvedené 
v odstavci 1 mohou v konkrétních případech 
stanovit opatření pro regulaci a případně i 
pozastavení činností, včetně provozu 
motorových vozidel, které přispívají k riziku 
překročení příslušných mezních či cílových 
hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto 
akční plány mohou rovněž zahrnovat účinná 
opatření, pokud jde o využívání 
průmyslových zařízení nebo výrobků. Tyto 
akční plány mohou rovněž zahrnovat 
specifická opatření k ochraně citlivých osob 
včetně dětí.

Or. en

Odůvodnění

Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky 
znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nejdůležitější jsou nové důkazy o omezené funkci plic dětí 
a zvýšeném počtu případů astmatu, dušnosti a infekcí uší, nosu a krku z důvodu znečištěného 
ovzduší.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 38
Čl. 24 odst. 2

2. Krátkodobé akční plány uvedené 
v odstavci 1 mohou v konkrétních případech 
stanovit opatření pro regulaci a případně i 
pozastavení činností, včetně provozu 
motorových vozidel, které přispívají k riziku 
překročení příslušných mezních či cílových 
hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto 
akční plány mohou rovněž zahrnovat účinná 
opatření, pokud jde o využívání 
průmyslových zařízení nebo výrobků.

2. Krátkodobé akční plány uvedené 
v odstavci 1 mohou v konkrétních případech 
stanovit opatření pro regulaci a případně i 
pozastavení činností, včetně provozu 
motorových vozidel, které přispívají k riziku 
překročení příslušných mezních či cílových 
hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto 
akční plány mohou rovněž zahrnovat účinná 
opatření, pokud jde o využívání 
průmyslových zařízení nebo výrobků. Tyto 
akční plány mohou rovněž zahrnovat 
specifická opatření k ochraně citlivých osob 
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včetně dětí.

Or. en

Odůvodnění

Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky 
znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nové studie byly provedeny v Nizozemsku, ve Francii 
a v Kalifornii (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Nejdůležitější 
jsou nové důkazy o omezené funkci plic dětí a zvýšeném počtu případů astmatu, dušnosti 
a infekcí uší, nosu a krku z důvodu znečištěného ovzduší.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 39
Čl. 24 odst. 4

4. Komise poprvé do …* a poté 
v pravidelných intervalech zveřejňuje 
příklady osvědčených postupů pro 
vypracovávání krátkodobých akčních plánů.

4. Komise poprvé do …* a poté 
v pravidelných intervalech zveřejňuje 
příklady osvědčených postupů pro 
vypracovávání krátkodobých akčních plánů. 
V rámci těchto akčních plánů Komise 
výslovně zveřejní příklady osvědčených 
postupů ochrany citlivých osob včetně dětí.

* Úř. věst.: dva roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

* Úř. věst.: dva roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky 
znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nové studie byly provedeny v Nizozemsku, ve Francii 
a v Kalifornii (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Příklady 
osvědčených postupů ochrany dětí by se konkrétně týkaly omezení expozice na místech, kde 
děti tráví velkou část svého času, například ve školách, v centrech denní péče, v mateřských 
školách a v dětských nemocnicích.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 40
Čl. 26 odst. 2 pododstavec 2

Zprávy mohou případně obsahovat další 
informace a posouzení týkající se ochrany 

Zprávy mohou případně obsahovat další 
informace a posouzení týkající se ochrany 
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lesů, jakož i informace o dalších 
znečišťujících látkách, jejichž monitorování 
tato směrnice stanoví, jako např. 
o vybraných neregulovaných prekurzorech 
ozonu uvedených v oddíle B přílohy X.

lesů a posouzení opatření přijatých za 
účelem omezit vystavování dětí látkám 
znečišťujícím životní prostředí, jakož 
i informace o dalších znečišťujících látkách, 
jejichž monitorování tato směrnice stanoví, 
jako např. o vybraných neregulovaných 
prekurzorech ozonu uvedených v oddíle B 
přílohy X.

Or. en

Odůvodnění

Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky 
znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nové studie byly provedeny v Nizozemsku, ve Francii 
a v Kalifornii (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 41
Čl. 26 odst. 2 pododstavec 2

Zprávy mohou případně obsahovat další 
informace a posouzení týkající se ochrany 
lesů, jakož i informace o dalších 
znečišťujících látkách, jejichž monitorování 
tato směrnice stanoví, jako např. 
o vybraných neregulovaných prekurzorech 
ozonu uvedených v oddíle B přílohy X.

Zprávy mohou případně obsahovat další 
informace a posouzení týkající se ochrany 
lesů a posouzení opatření přijatých za 
účelem omezit vystavování dětí látkám 
znečišťujícím životní prostředí, jakož 
i informace o dalších znečišťujících látkách, 
jejichž monitorování tato směrnice stanoví, 
jako např. o vybraných neregulovaných 
prekurzorech ozonu uvedených v oddíle B 
přílohy X.

Or. en

Odůvodnění

Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky 
znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nejdůležitější jsou nové důkazy o omezené funkci plic dětí 
a zvýšeném počtu případů astmatu, dušnosti a infekcí uší, nosu a krku z důvodu znečištěného 
ovzduší.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 42
Příloha V oddíl A bod 1 poznámka pod čarou 1 

(1) Pro oxid dusičitý, částice, oxid uhelnatý 
a benzen: včetně nejméně jedné městské 
pozaďové monitorovací stanice a jedné 
měřicí stanice zaměřené na dopravu za 
předpokladu, že to nezvýší počet míst 
odběru vzorků. Celkový počet městských 
pozaďových stanic a celkový počet stanic 
zaměřených na dopravu v členském státě
podle oddílu A písm. a) se u těchto 
znečišťujících látek nesmí lišit o více než o 
dvojnásobek. Je třeba zachovat místa 
odběru vzorků, kde byla v posledních třech 
letech překročena mezní hodnota pro 
PM10.

(1) Pro oxid dusičitý, částice, oxid uhelnatý 
a benzen: včetně nejméně jedné městské 
pozaďové monitorovací stanice a jedné 
měřicí stanice zaměřené na dopravu za 
předpokladu, že to nezvýší počet míst 
odběru vzorků. Celkový počet městských 
pozaďových stanic a celkový počet stanic 
zaměřených na dopravu v členském státě se 
u těchto znečišťujících látek nesmí lišit
o více než o dvojnásobek.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá znění návrhu Komise.

Členské státy musí zachovávat komplexní síť monitorovacích míst, která musí zahrnovat mimo 
jiné dostatek monitorovacích stanic pro dopravu.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 43
Příloha XI oddíl B tabulka část PM10

Společný postoj Rady

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do 
kterého je 

třeba 
dosáhnout 

mezní 
hodnoty

PM10

1 den
50 μg/m3 nesmí být 

překročeno častěji než 
35x v kalendářním roce

50 %

Kalendářní rok 40 µg/m3 20 %

Pozměňovací návrh Parlamentu

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do 
kterého je 

třeba 
dosáhnout 

mezní 
hodnoty

PM10

1 den
50 μg/m3 nesmí být 

překročeno častěji než 
35x v kalendářním roce*

50 %

Kalendářní rok 40 µg/m3 20 %
do 

31. prosince 
2009

Kalendářní 
rok

30 µg/m3 20% 1. ledna 2010

*ledaže by toho nebylo možné dosáhnout v důsledku zvláštních disperzních vlastností dané 
lokality, nepříznivých klimatických nebo zeměpisných podmínek. Členské státy stanoví 
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přesný počet dnů, o nějž může být mezní hodnota překročena, nejvýše však 55 dnů, a ihned 
informují Komisi o znění tohoto ustanovení. 

Or. en

Odůvodnění

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey a Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 44
Příloha XI oddíl B tabulka část PM10

PM10 Kalendářní rok PM10 Kalendářní rok 

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 82 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jules Maaten

Pozměňovací návrh 45
Příloha XI oddíl B tabulka část PM10

PM10 1 den PM10 1 den
50 μg/m3 nesmí být překročeno častěji než 
35x v kalendářním roce

50 μg/m3 nesmí být překročeno častěji než 
35x v kalendářním roce*

(*) Ledaže by toho nebylo možné dosáhnout 
v důsledku zvláštních disperzních vlastností 
dané lokality, nepříznivých klimatických 
nebo zeměpisných podmínek. Členské státy 
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stanoví přesný počet dnů, o nějž může být 
mezní hodnota překročena, nejvýše však 55 
dnů, a ihned informují Komisi o znění 
tohoto ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 82 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 46
Příloha XIV oddíl B tabulka 

Společný postoj Rady

Průměrný 
ukazatel 
expozice v roce 
2010

Cíl snížení expozice do roku 2010 Rok, do kterého by se 
mělo dosáhnout 
celostátního cíle 
snížení expozice

nad 13 µg/m3 20 procent
7–13 µg/m3 (Průměrný ukazatel expozice x 1,5) 

procent

2020

Pozměňovací návrh Parlamentu

Průměrný 
ukazatel 
expozice v roce 
2010

Cíl snížení expozice do roku 2010 Rok, do kterého by se 
mělo dosáhnout 
celostátního cíle 
snížení expozice

nad 13 µg/m3 25 procent
7–13 µg/m3 (Průměrný ukazatel expozice x 1,9) 

procent

2020

Or. en

Odůvodnění

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
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lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 47
Příloha XIV oddíl B tabulka 

Společný postoj Rady

Průměrný 
ukazatel 
expozice 
v roce 2010

Cíl snížení expozice do roku 2010 Rok, do kterého by se 
mělo dosáhnout 

celostátního cíle snížení 
expozice

nad 13 µg/m3 20 procent
7–13 µg/m3 (Průměrný ukazatel expozice x 1,5) procent

2020

Pozměňovací návrh Parlamentu

Průměrný 
ukazatel 
expozice 
v roce 2010

Cíl snížení expozice do roku 2010 Rok, do kterého se 
dosáhne celostátního 
cíle snížení expozice

nad 13 µg/m3 20 procent
7–13 µg/m3 (Průměrný ukazatel expozice x 1,5) procent

2020

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí Evropské rady z března 2007 stanovit cíl snížení emisí skleníkových plynů v EU 
do roku 2020 na 20–30 % představuje důležitou novou situaci a ve skutečnosti mění poměr 
nákladů a přínosů ve prospěch ambicióznějších mezních hodnot pro účely ochrany zdraví 
občanů. Cíl snížení expozice je zásadním doplňkem mezních hodnot, a tudíž důležitým prvkem 
strategie omezování vlivu znečištění PM na zdraví. Aby však bylo zajištěno, že pro dosažení 
požadovaného snížení expozice budou opravdu přijata vhodná opatření, měl by se tento 
aspekt stát právně závazným.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 48
Příloha XIV oddíl C

Společný postoj Rady

C. CÍLOVÁ HODNOTA

Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 1. ledna 2010

Pozměňovací návrh Parlamentu

C. CÍLOVÁ HODNOTA

Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 10 µg/m3 1. ledna 2010

Or. en

(Čl. 62 odst. 2 písm. d))

Odůvodnění

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 49
Příloha XIV oddíl C
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Společný postoj Rady

C. CÍLOVÁ HODNOTA

Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 1. ledna 2010

Pozměňovací návrh Parlamentu

C. CÍLOVÁ HODNOTA

Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 12 µg/m3 1. ledna 2010

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí Evropské rady z března 2007 stanovit cíl snížení emisí skleníkových plynů v EU 
do roku 2020 na 20–30 % představuje důležitou novou situaci a ve skutečnosti mění poměr 
nákladů a přínosů ve prospěch ambicióznějších mezních hodnot pro účely ochrany zdraví 
občanů. Nedávná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) naznačuje, že 
v důsledku vylepšených politik v oblasti klimatu dojde v kvalitě ovzduší v městském prostředí 
včetně míst s vysokou koncentrací znečišťujících látek k výraznému zlepšení. Náklady na 
uplatňování současných právních předpisů proti znečišťování ovzduší mají podle odhadů 
klesnout při 40% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 zhruba o 12 miliard EUR 
ročně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 50
Příloha XIV oddíl C

Společný postoj Rady

C. CÍLOVÁ HODNOTA

Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 1. ledna 2010

Pozměňovací návrh Parlamentu

C. CÍLOVÁ HODNOTA
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Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 12 µg/m3 1. ledna 2010

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že znečištění PM způsobuje, že v EU každý rok onemocní miliony lidí 
respiračními a srdečními chorobami nebo je postihne trombóza či mrtvice a že podle odhadů 
každý rok předčasně zemře 350 000 lidí, je v zájmu ochrany lidského zdraví nutná nižší cílová 
hodnota. V nedávné zprávě (Zpráva WHO Pokyny pro kvalitu ovzduší týkající se částic, 
ozonu, oxidu dusičitého a oxidu siřičitého, celosvětová aktualizace 2005, zveřejněná 
5. října 2006) se navrhuje snížení hodnoty na 10 µg/m3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 51
Příloha XIV oddíl C

Společný postoj Rady

C. CÍLOVÁ HODNOTA

Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 1. ledna 2010

Pozměňovací návrh Parlamentu

C. CÍLOVÁ HODNOTA

Doba průměrování Cílová hodnota Datum, do kterého je třeba dosáhnout cílové 
hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 1. ledna 2010*

* Datum, do kterého má cílové hodnoty dosáhnout Polská republika – 1. leden 2015.

Or. en

Odůvodnění

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
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2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jens Holm

Pozměňovací návrh 52
Příloha XIV oddíl D

Společný postoj Rady

Doba průměrování Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého 
je třeba dosáhnout 

mezní hodnoty
Kalendářní rok 25 µg/m3 20 % ke …*, snížení 

následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až 
na 0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Doba průměrování Mezní hodnota Mez tolerance1 Datum, do kterého 
je třeba dosáhnout 

mezní hodnoty
Kalendářní rok 10 µg/m3 20 % ke …*, snížení 

následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až 
na 0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

1 Maximální mez tolerance se uplatní rovněž v souladu s čl. 15 odst. 4.

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
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vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 53
Příloha XIV oddíl D

Společný postoj Rady

D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
mezní hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 20 % ke …*, snížení 
následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh Parlamentu

D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
mezní hodnoty

Kalendářní rok 12 µg/m3 20 % ke …*, snížení 
následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.
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Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí Evropské rady z března 2007 stanovit cíl snížení emisí skleníkových plynů v EU 
do roku 2020 na 20–30 % představuje důležitou novou situaci a ve skutečnosti mění poměr 
nákladů a přínosů ve prospěch ambicióznějších mezních hodnot pro účely ochrany zdraví 
občanů. Nedávná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) naznačuje, že 
v důsledku vylepšených politik v oblasti klimatu dojde v kvalitě ovzduší v městském prostředí 
včetně míst s vysokou koncentrací znečišťujících látek k výraznému zlepšení. Náklady na 
uplatňování současných právních předpisů proti znečišťování ovzduší mají při 40% snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2030 podle odhadů klesnout zhruba o 12 miliard EUR 
ročně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 54
Příloha XIV oddíl D

Společný postoj Rady

D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
mezní hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 20 % ke …*, snížení 
následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh Parlamentu

D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
mezní hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 20 % ke …*, snížení 
následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015**
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* Den vstupu této směrnice v platnost.

** ** Datum, do kterého má mezní hodnoty dosáhnout Polská republika –

1. ledna 2020.

Or. en

Odůvodnění

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable 
time considering also very high economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey a Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 55
Příloha XIV oddíl D

Společný postoj Rady

D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
mezní hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 20 % ke …*, snížení 
následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh Parlamentu

D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
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mezní hodnoty
Kalendářní rok 15 µg/m3 20 % ke …*, snížení 

následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is admissible for two reasons: 

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 56
Příloha XIV oddíl D

Společný postoj Rady

D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
mezní hodnoty

Kalendářní rok 25 µg/m3 20 % ke …*, snížení 
následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh Parlamentu
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D. MEZNÍ HODNOTA

Doba 
průměrování

Mezní hodnota Mez tolerance Datum, do kterého je 
třeba dosáhnout 
mezní hodnoty

Kalendářní rok 12 µg/m3 20 % ke …*, snížení 
následujícího 1. ledna a 
poté každých 12 měsíců o 
stejné roční procento až na 
0 % dne 1. ledna 2015

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že znečištění PM způsobuje, že v EU každý rok onemocní miliony lidí 
respiračními a srdečními chorobami nebo je postihne trombóza či mrtvice a že podle odhadů 
každý rok předčasně zemře 350 000 lidí, je v zájmu ochrany lidského zdraví nutná nižší mezní 
hodnota. V nedávné zprávě (Zpráva WHO Pokyny pro kvalitu ovzduší týkající se částic, 
ozonu, oxidu dusičitého a oxidu siřičitého, celosvětová aktualizace 2005, zveřejněná 5. října 
2006) se navrhuje snížení hodnoty na 10 µg/m3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 57
Příloha XV oddíl A odst. 6 písm. b)

b) podrobnosti o možných opatřeních ke 
zlepšení kvality vnějšího ovzduší.

b) podrobnosti o možných opatřeních ke 
zlepšení kvality vnějšího ovzduší případně 
včetně možných zvláštních opatření 
k ochraně dětí.

Or. en

Odůvodnění

Opatření ke zlepšení kvality ovzduší pro děti v tomto rámci zřejmě budou konkrétnější nebo 
odlišná.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 58
Příloha XV oddíl A odst. 6 písm. ba) (nové)



PE 394.128v01-00 28/33 AM\685498CS.doc
Externí překlad

CS

ba) podrobnosti o možných opatřeních ke 
zlepšení kvality ovzduší pro děti.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou opatření k ochraně lidského zdraví před znečištěním ovzduší v současné době 
zahrnuta do přílohy XV části A odst. 6 písm. b), opatření ke zlepšení kvality ovzduší pro děti 
v tomto rámci zřejmě budou konkrétnější nebo zcela odlišná. Od prvního čtení se objevilo 
mnoho nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky znečištěného ovzduší na zdraví dětí. 
Nové studie byly provedeny v Nizozemsku, ve Francii a v Kalifornii (Brauer et al 2007, 
Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 59
Příloha XV oddíl A odst. 8 úvod

8. Podrobnosti o opatřeních nebo projektech 
přijatých za účelem snížení znečištění po 
vstupu této směrnice v platnost

8. Podrobnosti o opatřeních nebo projektech 
přijatých za účelem snížení znečištění včetně 
zvláštních opatření ke snížení expozice dětí
po vstupu této směrnice v platnost

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli v současné době existují opatření k ochraně lidského zdraví před znečištěním ovzduší, 
budoucí opatření ke zlepšení kvality ovzduší pro děti v tomto rámci zřejmě budou konkrétnější 
nebo zcela odlišná. Od prvního čtení se objevilo mnoho nových vědeckých důkazů, které 
zdůrazňují účinky znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nové studie byly provedeny 
v Nizozemsku, ve Francii a v Kalifornii (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam 
et al 2007).

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 60
Příloha XV oddíl A odst. 8 úvod

8. Podrobnosti o opatřeních nebo projektech 
přijatých za účelem snížení znečištění po 
vstupu této směrnice v platnost

8. Podrobnosti o opatřeních nebo projektech 
přijatých za účelem snížení znečištění
případně včetně zvláštních opatření ke 
snížení expozice dětí po vstupu této 
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směrnice v platnost

Or. en

Odůvodnění

Opatření ke zlepšení kvality ovzduší pro děti v tomto rámci budou zřejmě konkrétnější nebo 
odlišná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 61
Příloha XV oddíl A odst. 9 

9. Podrobnosti o plánovaných nebo 
dlouhodobě připravovaných opatřeních nebo 
projektech.

9. Podrobnosti včetně popisu přidělených 
finančních zdrojů o plánovaných nebo 
dlouhodobě připravovaných opatřeních nebo 
projektech.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 51 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 62
Příloha XV oddíl B odst. 3 úvod

3. Informace o všech opatřeních ke snížení 
znečištění ovzduší, která byla vzata v úvahu
na příslušné místní, regionální nebo 
vnitrostátní úrovni k provádění ve spojení 
s dosažením cílů kvality ovzduší, a to i:

3. Informace o všech opatřeních ke snížení 
znečištění ovzduší, jejichž uplatňování se 
plánuje na příslušné místní, regionální nebo 
vnitrostátní úrovni ve spojení s dosažením 
cílů kvality ovzduší, a to i:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrh 52 z prvního čtení. Je 
zapotřebí prokázat uskutečněná opatření; zvažování opatření nestačí. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 63
Příloha XV oddíl B odst. 3 písm. d)

d) opatření k omezování emisí z dopravy 
prostřednictvím plánování a řízení dopravy 
(včetně zpoplatnění spotřeby paliva, různých 
parkovacích poplatků nebo jiných 
ekonomických podnětů; vytvoření 
„nízkoemisních zón“);

d) opatření k omezování emisí z dopravy 
prostřednictvím plánování a řízení dopravy 
(včetně zpoplatnění spotřeby paliva, různých 
parkovacích poplatků nebo jiných 
ekonomických podnětů; vytvoření 
„nízkoemisních zón“) a k podpoře veřejné 
dopravy a nemotorových způsobů dopravy 
(jako je cyklistika a chůze);

Or. en

Odůvodnění

Nedávno se ukázalo, že 21 z 25 členských států nedodržuje stávající mezní hodnoty a že ve 
většině případů je důvodem skutečnost, že nevědí, jaká opatření by měly pro dodržení mezních 
hodnot přijmout. Aby byla zajištěna spravedlnost případných odchylek, měly by členské státy 
dostat přesné pokyny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 64
Příloha XV oddíl B odst. 3 písm. ga) (nové)

ga) specifická opatření pro snížení expozice 
dětí nebo jiných citlivých skupin.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní opatření ke snížení znečištění v zájmu ochrany zdraví dětí mohou být konkrétně 
určena pro dané místo nebo pro daný typ expozice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 65
Příloha XV oddíl B odst. 3 písm. ga) (nové)

ga) opatření k ochraně zdraví dětí nebo 
jiných citlivých skupin.
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Or. en

Odůvodnění

Zvláštní opatření ke snížení znečištění v zájmu ochrany zdraví dětí mohou být konkrétně 
určena pro dané místo nebo pro daný typ expozice. Od prvního čtení se objevilo mnoho 
nových vědeckých důkazů, které zdůrazňují účinky znečištěného ovzduší na zdraví dětí. Nové 
studie byly provedeny v Nizozemsku, ve Francii a v Kalifornii (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 66
Příloha XVIa (nová)

PŘÍLOHA XVIA
OPATŘENÍ KOMISE U ZDROJE 
S CÍLEM UMOŽNIT ČLENSKÝM 
STÁTŮM DOSÁHNOUT MEZNÍCH 
HODNOT KVALITY OVZDUŠÍ VE 
STANOVENÝCH ČASOVÝCH LHŮTÁCH
– zařazení spalovacích zařízení od 20 do 50 
MW do směrnice 96/61/ES;
– EURO VI pro těžká vozidla;
– nové normy pro domácí topná zařízení;
– opatření koordinovaná na úrovni 
Společenství představující pro vlastníky 
plavidel pobídku ke snížení emisí nebo 
zavádějící normy pro emise pro motory 
plavidel EU nebo nové normy pro motory 
plavidel, jež by byly v souladu s úrovněmi 
IMO.

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 84 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 67
Příloha XVIa (nová)



PE 394.128v01-00 32/33 AM\685498CS.doc
Externí překlad

CS

 OPATŘENÍ SPOLEČENSTVÍ PRO 
ZDROJE EMISÍ UMOŽŇUJÍCÍ 
ČLENSKÝM STÁTŮM DOSÁHNOUT 
MEZNÍCH HODNOT KVALITY 
OVZDUŠÍ VE STANOVENÝCH 
ČASOVÝCH LHŮTÁCH

1. Aby členské státy mohly dosáhnout 
mezních hodnot kvality ovzduší, které jsou 
stanoveny v této směrnici, ve stanovených 
časových lhůtách, předloží Komise do dvou 
let od vstupu této směrnice v platnost 
návrhy závazných právních předpisů EU, 
které se budou týkat zdrojů znečištění 
a přísnějších mezních hodnot pro emise.
Tyto návrhy se budou zabývat minimálně 
těmito odvětvími a znečišťovateli, u nichž 
musí být emise látek znečišťujících ovzduší 
sníženy:

§ normy pro všechna příslušná 
stacionární zařízení, která vypouštějí 
látky znečišťující ovzduší, například 
zahrnutí spalovacích zařízení od 20 
do 50 MW do směrnice 96/61/ES;

§ normy pro motorová vozidla nebo 
plavidla všech velikostí a tříd 
cestujících po zemi, ve vzduchu nebo 
po moři; např. EURO VI pro těžká 
vozidla nebo opatření koordinovaná 
na úrovni Společenství představující 
pro vlastníky plavidel pobídku ke 
snížení emisí nebo dohody o emisích 
z lodních motorů pod záštitou 
Mezinárodní námořní organizace;

§ nové normy pro domácí topná 
zařízení;

§ motory a stavební zařízení;

§ zemědělství (mimo jiné hnojení 
a chov skotu).

2. Komise předloží každých pět let Radě 
a Parlamentu zprávu o pokroku týkající 
se pravidel uvedených v odstavci 1 
a jejich uplatňování v členských státech.
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Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá obsah pozměňovacího návrhu 84 z prvního čtení. 

Opatření týkající se emisí by měla mít přednost před opařeními k ochraně před imisemi. Aby 
byla zajištěna priorita environmentální politiky v oblasti emisí týkající se částic, měly by být 
zahrnuty všechny zdroje emisí. Kroky na straně imisí lze podniknout jako doplňující opatření, 
pokud míry ochrany, o níž se usiluje, nelze vzhledem k současnému nebo budoucímu 
technologickému stavu dosáhnout pomocí opatření v oblasti emisí nebo pokud by opatření 
v oblasti emisí představovala pro znečišťovatele příliš velké dlouhodobé zatížení.


