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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Podľa možnosti by sa mali použiť 
modelovacie techniky na posúdenie 
rozšírenia znečisťujúcich látok, aby sa 
mohli vysvetliť údaje z miesta vzhľadom na 
geografické rozmiestnenie koncentrácie. 
Mohlo by to slúžiť ako základ pre výpočet 
kolektívneho vystavenia obyvateľstva, ktoré 
žije v postihnutej oblasti.

Or. de

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 17a (nové)

(17a) Táto smernica by nemala obsahovať 
dodatočné opatrenia týkajúce 
sa priemyselných zariadení, ktoré fungujú 
v plnom súlade s povolením vyžadovaným 
podľa smernice Rady 96/61/ES z 24. 
septembra 1996 o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného 
prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné uvedenie myšlienky pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 10 z prvého čítania. 

Zavedenie prísnejších podmienok ako tých, ktoré možno splniť prostredníctvom najlepších 
dostupných techník, už umožňuje článok 10 smernice o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia (smernica IPKZ).  Na základe platného povolenia IPKZ sa 
preto predpokladá, že požiadavky tejto smernice sa vzali do úvahy pri povoľovacom postupe.  
V prípade priemyselných zariadení, ktoré sú v súlade so smernicou IPKZ, je okrem toho 
potrebné mať istotu o ich investičnom plánovaní a nevieme si predstaviť nekonečne 
opakovaný proces s častým upravovaním podmienok povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 15 odsek 1

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, ktoré neprinášajú neprimerané 
náklady, s cieľom zabezpečiť, aby od 
dátumu uvedeného v oddieli C prílohy XIV 
neprekročili koncentrácie PM2,5 v okolitom 
ovzduší cieľovú hodnotu stanovenú v 
uvedenom oddieli C prílohy XIV.

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, ktoré znamenajú zreteľné 
zlepšenie ľudského zdravia a neprinášajú 
neprimerané náklady, s cieľom zabezpečiť, 
aby od dátumu uvedeného v oddiele C 
prílohy XIV neprekročili koncentrácie PM2.5
v okolitom ovzduší cieľovú hodnotu 
stanovenú v uvedenom oddiele C prílohy 
XIV.

Or. de
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zdôrazňuje cieľ plánovaných opatrení. Rada zaviedla nové 
znenie tohto odseku, ktoré podopiera objasnenie poskytnuté v pozmeňujúcom a doplňujúcom 
návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladáAnja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 16 odsek 1

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, ktoré neprinášajú neprimerané 
náklady, s cieľom zabezpečiť, aby od 
dátumu uvedeného v oddieli C prílohy XIV 
neprekročili koncentrácie PM2,5 v okolitom 
ovzduší cieľovú hodnotu stanovenú v 
uvedenom oddieli C prílohy XIV.

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, ktoré znamenajú zreteľné 
zlepšenie ľudského zdravia a neprinášajú 
neprimerané náklady, s cieľom zabezpečiť, 
aby od dátumu uvedeného v oddiele C 
prílohy XIV neprekročili koncentrácie PM2.5
v okolitom ovzduší cieľovú hodnotu 
stanovenú v uvedenom oddiele C prílohy 
XIV.

Or. de

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zdôrazňuje cieľ plánovaných opatrení. Rada zaviedla nové 
znenie tohto odseku, ktoré podopiera objasnenie poskytnuté v pozmeňujúcom a doplňujúcom 
návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 20 odsek 3

3. Komisia do …* uverejní usmernenia na 
preukázanie a odpočítanie prekročení, 
ktoré možno
pripísať prírodným zdrojom.

vypúšťa sa

* Úradný vestník: Dva roky odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice

Or. de
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Odôvodnenie

Usmernenia Komisie prispievajú k nadmernej byrokracii a narúšajú pružnosť pri vykonávaní 
smernice potrebnú pre členské štáty.

Je to nový odsek, ktorý zavádza Rada a ktorý nebol v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 22 odsek 2

2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI, sú členské 
štáty oslobodené od povinnosti uplatňovať 
uvedené limitné hodnoty do …* za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 1.

2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI alebo s 
cieľovou hodnotou pre PM2.5 uvedenou v 
prílohe XIV alebo s limitnými hodnotami
pre NO2, sú členské štáty oslobodené od 
povinnosti uplatňovať uvedené limitné 
hodnoty do …* za predpokladu, že sú 
splnené podmienky ustanovené v odseku 1.

* Úradný vestník: Tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice

* Úradný vestník: Tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania. 

V niektorých oblastiach je problematické splniť načas aj normy pre NO2. Z toho dôvodu by 
bolo vhodné dať možnosť odložiť splnenie limitných hodnôt pre NO2 po nadobudnutí účinnosti 
smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Henrik Lax 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 22 odsek 2

2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
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nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI, sú členské štáty 
oslobodené od povinnosti uplatňovať 
uvedené limitné hodnoty do …* za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 1.

nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI alebo s 
cieľovou hodnotou pre PM2.5 uvedenou v 
prílohe XIV, sú členské štáty oslobodené od 
povinnosti uplatňovať uvedené limitné 
hodnoty do …* za predpokladu, že sú 
splnené podmienky ustanovené v odseku 1. 

* Úradný vestník: Tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice

* Úradný vestník: Tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Treba doplniť odkaz na PM2.5  , aby sa tak reagovalo na rozšírenie rozsahu smernice. Znovu 
uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 22 odsek 2

2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI, sú členské 
štáty oslobodené od povinnosti uplatňovať 
uvedené limitné hodnoty do …* za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 1.

2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI, sú členské štáty 
oslobodené od povinnosti uplatňovať 
uvedené limitné hodnoty do …*/** za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 1.

* Úradný vestník: Tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice

* Úradný vestník: Tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

** Šesť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice pre Poľskú republiku.

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 22 odseky 2 a 2a (nový)

2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI, sú členské 
štáty oslobodené od povinnosti uplatňovať 
uvedené limitné hodnoty do …* za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 1.

2. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
nemožno z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné 
miesto, nepriaznivých klimatických 
podmienok alebo cezhraničných príspevkov 
dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre 
PM10 určenými v prílohe XI, sú členské štáty 
oslobodené od povinnosti uplatňovať 
uvedené limitné hodnoty do …* za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 1.

2a. Členské štáty môžu predĺžiť lehoty na 
dosiahnutie limitných hodnôt pre PM10 a 
PM2,5 o ďalšie dva roky pre danú zónu 
alebo aglomeráciu, ak z plánu kvality 
ovzdušia podľa odseku 1 bude vyplývať, že 
limitné hodnoty sa nedajú splniť, pokiaľ 
členský štát preukáže, že na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni prijal všetky 
primerané opatrenia na dosiahnutie 
uvedených lehôt vrátane vykonávania 
smerníc a nariadení uvedených v oddiele B 
prílohy XV v lehotách, ktoré určujú tieto 
právne akty.

*Úradný vestník: Tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice

*Úradný vestník: Štyri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice
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Or. de

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania. 

Môže sa stať, že v niektorých oblastiach napriek všetkému úsiliu nebude možné dodržať 
hraničné hodnoty pre jemné častice v predpísaných lehotách a bude potrebná dlhšia lehota, 
aby sa opatrenia, ktoré boli prijaté na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni, mohli stať 
účinné a aby sa mohli dodržať limitné hodnoty. Toto predĺženie lehoty možno poskytnúť iba 
vtedy, keď sa vopred prijmú všetky vhodné opatrenia na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij a Johannes 
Blokland 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 22 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty môžu predĺžiť lehoty na 
dosiahnutie limitných hodnôt pre PM10, 
cieľovej hodnoty pre PM2,5 a limitných 
hodnôt pre NO2 o ďalšie obdobie najviac 
dvoch rokov pre danú zónu alebo 
aglomeráciu, ak plán alebo program podľa 
odseku 1 preukáže, že limitné alebo cieľové 
hodnoty sa nedajú splniť, pokiaľ členský 
štát preukáže, že na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni prijal všetky 
primerané opatrenia na dosiahnutie 
uvedených lehôt vrátane vykonania 
smerníc uvedených v oddiele B prílohy XV 
v lehotách, ktoré určujú tieto právne akty.

Or. en

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z prvého čítania. 

V niektorých oblastiach je problematické splniť načas aj normy pre NO2. Z toho dôvodu by 
bolo vhodné dať možnosť odložiť splnenie limitných hodnôt pre NO2 po nadobudnutí účinnosti 
smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 22 odsek 4 pododsek 1

4. Členské štáty oznámia Komisii prípady, v 
ktorých sa podľa ich názoru môžu 
uplatňovať odseky 1 alebo 2, a oznámia plán 
kvality ovzdušia uvedený v odseku 1 vrátane 
všetkých príslušných informácií, ktoré 
potrebuje Komisia na posúdenie toho, či sú 
alebo nie sú splnené príslušné podmienky. 
Komisia pri hodnotení zohľadní odhadované 
účinky opatrení, ktoré prijali členské štáty, 
ako aj odhadované účinky opatrení 
Spoločenstva.

4. Členské štáty oznámia Komisii prípady, v 
ktorých sa podľa ich názoru môžu 
uplatňovať odseky 1 alebo 2, a oznámia plán 
kvality ovzdušia uvedený v odseku 1 vrátane 
všetkých príslušných informácií, ktoré 
potrebuje Komisia na posúdenie toho, či sú 
alebo nie sú splnené príslušné podmienky. 
Komisia pri hodnotení zohľadní odhadované 
účinky opatrení, ktoré prijali členské štáty, 
ako aj odhadované účinky opatrení pri zdroji
na úrovni Spoločenstva, ktoré má prijať 
Komisia podľa prílohy XVIa. Komisia musí 
pritom v hodnotení uviesť, aký vplyv už 
majú opatrenia Spoločenstva podľa prílohy 
XVIa na kvalitu ovzdušia v príslušnom 
členskom štáte alebo aký vplyv budú mať 
v budúcnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 81 a 83 z prvého čítania. 

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia sa musia zamerať na opatrenia týkajúce sa emisií. 
K tomu sú potrebné i opatrenia Spoločenstva, ktorými sa zneškodnia emisie škodlivých látok 
na mieste, kde vzniknú. Ak tieto opatrenia Spoločenstva nenadobudnú účinnosť včas alebo ak 
sa tak stane s oneskorením, nebudú môcť prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia. Musí sa to 
zohľadniť pri rozhodnutí o výnimke z požiadavky dodržiavania limitných hodnôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique 
Ries 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 23 odsek 1 pododsek 2

V prípade prekročenia týchto limitných 
hodnôt, pre ktoré už lehota na ich 
dosiahnutie uplynula, stanoví plán kvality 
ovzdušia vhodné opatrenia na to, aby sa 
obdobie, kedy sú hodnoty prekročené, čo 

V prípade prekročenia týchto limitných 
hodnôt, pre ktoré už lehota na ich 
dosiahnutie uplynula, stanoví plán kvality 
ovzdušia vhodné opatrenia, pričom navyše 
môžu byť doň začlenené opatrenia na 
osobitnú ochranu zdravia detí, aby sa 
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najviac skrátilo. obdobie, keď sú hodnoty prekročené, čo 
najviac skrátilo.

Or. en

Odôvodnenie

Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí. Nové prieskumy sa uskutočnili v Holandsku, Francúzsku 
a v Kalifornii (Brauer a kol. 2007, Annesi-Maesano a kol. 2007, Islam a kol. 2007). 
Najvýznamnejšie sú nové dôkazy zníženého fungovania pľúc u detí a zvýšeného počtu 
prípadov astmy, sťaženého dýchania následkom zúženia dýchacích ciest na alergickom 
podklade, infekcií uší, nosa a hrdla v dôsledku znečistenia ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 23 odsek 1 pododsek 2

V prípade prekročenia týchto limitných 
hodnôt, pre ktoré už lehota na ich 
dosiahnutie uplynula, stanoví plán kvality 
ovzdušia vhodné opatrenia na to, aby sa 
obdobie, kedy sú hodnoty prekročené, čo 
najviac skrátilo.

V prípade prekročenia týchto limitných 
hodnôt, pre ktoré už lehota na ich 
dosiahnutie uplynula, stanoví plán kvality 
ovzdušia vhodné opatrenia, v prípade 
potreby vrátane osobitných opatrení na 
ochranu zdravia detí, aby sa obdobie, keď
sú hodnoty prekročené, čo najviac skrátilo.

Or. en

Odôvodnenie

Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí.  Najvýznamnejšie sú nové dôkazy zníženého fungovania 
pľúc u detí a zvýšeného počtu prípadov astmy, sťaženého dýchania následkom zúženia 
dýchacích ciest na alergickom podklade, infekcií uší, nosa a hrdla v dôsledku znečistenia 
ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 23 odsek 1 pododsek 4a (nový)

Plány a programy sa vypracujú pod 
podmienkou, že pre priemyselné zariadenia, 
ktoré získali povolenie podľa smernice 



PE394.128v01-00 10/35 AM\685498SK.doc

SK

96/61/ES Rady z 24. septembra 1996 o 
integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia, sa 
neprijmú žiadne ďalšie opatrenia podľa 
tejto smernice.

Or. de

Odôvodnenie

Opätovné uvedenie myšlienky pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 33 z prvého čítania. 

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 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 24 odsek 1

1. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
existuje riziko, že úrovne znečisťujúcich 
látok prekročia jeden alebo viac výstražných 
prahov určených v prílohe XII, členské štáty 
vypracujú akčné plány určujúce opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v krátkom čase na 
zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia 
či na obmedzenie jeho trvania. Ak sa takéto 
riziko vzťahuje na jednu alebo viac 
limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt 
určených v prílohách VII, XI a XIV, členské 
štáty môžu prípadne vypracovať takéto 
krátkodobé akčné plány.

1. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
existuje riziko, že úrovne znečisťujúcich
látok prekročia jeden alebo viac výstražných 
prahov určených v prílohe XII, členské štáty, 
v ktorých sa to javí vhodné a účelné,
vypracujú akčné plány určujúce opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v krátkom čase na 
zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia 
či na obmedzenie jeho trvania. Ak sa takéto 
riziko vzťahuje na jednu alebo viac 
limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt 
určených v prílohách VII, XI a XIV, členské 
štáty, v ktorých sa to javí vhodné a účelné,
môžu prípadne vypracovať takéto 
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krátkodobé akčné plány.

Ak však existuje riziko prekročenia 
výstražného prahu pre ozón určeného v 
oddiele B prílohy XII, členské štáty 
vypracujú takéto krátkodobé akčné plány iba 
v prípade, ak podľa ich názoru existuje po 
zohľadnení vnútroštátnych zemepisných, 
meteorologických a hospodárskych 
podmienok významný potenciál na zníženie 
rizika, trvania alebo závažnosti takéhoto 
prekročenia. Pri vypracúvaní takéhoto 
krátkodobého akčného plánu členské štáty 
zohľadnia rozhodnutie 2004/279/ES.

Členské štáty vypracujú takéto krátkodobé 
akčné plány iba v prípade, ak podľa ich 
názoru existuje po zohľadnení 
vnútroštátnych zemepisných, 
meteorologických a hospodárskych 
podmienok významný potenciál na zníženie 
rizika, trvania alebo závažnosti takéhoto 
prekročenia. Pri vypracúvaní takéhoto 
krátkodobého akčného plánu členské štáty 
zohľadnia rozhodnutie 2004/279/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 35 z prvého čítania. 

Opatrenia, ktoré sa plánujú prijať v krátkom čase, obsahujú iba za určitých podmienok 
potenciál znížiť úrovne znečisťujúcich látok do takej miery, aby sa dosiahli limitné hodnoty. 
Plány na prijatie opatrení v krátkom čase pre všetky škodlivé látky by sa preto mali 
vypracovať iba za predpokladu, že opatrenia, ktorých sa týkajú, môžu účinne prispieť 
k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 24 odsek 2

2. Krátkodobé akčné plány uvedené v 
odseku 1 môžu v závislosti od jednotlivých 
prípadov, ustanovovať opatrenia na kontrolu 
a v prípade potreby na pozastavenie činností 
vrátane premávky motorových vozidiel, 
ktoré prispievajú k riziku prekročenia 
príslušných limitných hodnôt alebo 
cieľových hodnôt alebo výstražného prahu. 
Tieto akčné plány môžu zahŕňať aj účinné 
opatrenia vo vzťahu k využívaniu 
priemyselných závodov alebo výrobkov.

2. Krátkodobé akčné plány uvedené v 
odseku 1 môžu v závislosti od jednotlivých 
prípadov ustanovovať opatrenia na kontrolu 
a v prípade potreby na pozastavenie činností 
vrátane premávky motorových vozidiel, 
ktoré prispievajú k riziku prekročenia 
príslušných limitných hodnôt alebo 
cieľových hodnôt alebo výstražného prahu. 
Tieto akčné plány môžu zahŕňať aj účinné 
opatrenia vo vzťahu k využívaniu 
priemyselných závodov alebo výrobkov. 
Tieto akčné plány môžu obsahovať aj 
osobitné opatrenia na ochranu 
bezbranných obyvateľov vrátane detí.
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Or. en

Odôvodnenie

Od prvého čítania boli zverejnené mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí.  Najvýznamnejšie sú nové dôkazy zníženého fungovania 
pľúc u detí a zvýšeného počtu prípadov astmy, sťaženého dýchania následkom zúženia 
dýchacích ciest na alergickom podklade, infekcií uší, nosa a hrdla v dôsledku znečistenia 
ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique 
Ries 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 24 odsek 2

2. Krátkodobé akčné plány uvedené v 
odseku 1 môžu v závislosti od jednotlivých 
prípadov, ustanovovať opatrenia na kontrolu 
a v prípade potreby na pozastavenie činností 
vrátane premávky motorových vozidiel, 
ktoré prispievajú k riziku prekročenia 
príslušných limitných hodnôt alebo 
cieľových hodnôt alebo výstražného prahu. 
Tieto akčné plány môžu zahŕňať aj účinné 
opatrenia vo vzťahu k využívaniu 
priemyselných závodov alebo výrobkov.

2. Krátkodobé akčné plány uvedené v 
odseku 1 môžu v závislosti od jednotlivých 
prípadov ustanovovať opatrenia na kontrolu 
a v prípade potreby na pozastavenie činností 
vrátane premávky motorových vozidiel, 
ktoré prispievajú k riziku prekročenia 
príslušných limitných hodnôt alebo 
cieľových hodnôt alebo výstražného prahu. 
Tieto akčné plány môžu zahŕňať aj účinné 
opatrenia vo vzťahu k využívaniu 
priemyselných závodov alebo výrobkov. 
Tieto akčné plány môžu obsahovať aj 
osobitné opatrenia na ochranu 
bezbranných obyvateľov vrátane detí.

Or. en

Odôvodnenie

Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí. Nové prieskumy sa uskutočnili v Holandsku, Francúzsku 
a v Kalifornii (Brauer a kol. 2007, Annesi-Maesano a kol. 2007, Islam a kol. 2007).  
Najvýznamnejšie sú nové dôkazy zníženého fungovania pľúc u detí a zvýšeného počtu 
prípadov astmy, sťaženého dýchania následkom zúženia dýchacích ciest na alergickom 
podklade, infekcií uší, nosa a hrdla v dôsledku znečistenia ovzdušia.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique 
Ries 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 24 odsek 4

4. Komisia prvý krát pred…* a ďalej v 
pravidelných intervaloch uverejňuje príklady 
osvedčených postupov na vypracovanie 
krátkodobých akčných plánov.

4. Komisia prvýkrát pred…* a ďalej v 
pravidelných intervaloch uverejňuje príklady 
osvedčených postupov na vypracovanie 
krátkodobých akčných plánov. Komisia 
uverejní v rámci týchto akčných plánov 
konkrétne príklady najlepších postupov na 
ochranu bezbranných obyvateľov vrátane 
detí.

* Úradný vestník: Dva roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice

* Úradný vestník: Dva roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí. Nové prieskumy sa uskutočnili v Holandsku, Francúzsku 
a v Kalifornii (Brauer a kol. 2007, Annesi-Maesano a kol. 2007, Islam a kol. 2007). Príklady 
najlepších postupov na ochranu detí by sa mali osobitne týkať znižovania vystavenia na 
miestach, kde deti trávia väčšinu času, napr. v školách, strediskách dennej starostlivosti, 
škôlkach i detských nemocniciach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique 
Ries 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 26 odsek 2 pododsek 2

Správy môžu vo vhodných prípadoch 
obsahovať aj ďalšie informácie a hodnotenia 
ochrany lesov, ako aj informácie o ďalších 
znečisťujúcich látkach, pre ktoré sú v tejto 
smernici uvedené ustanovenia o 
monitorovaní, ako sú okrem iného napr. 
vybrané neregulované prekurzory ozónu 
vymenované v oddieli B prílohy X.

Správy môžu vo vhodných prípadoch 
obsahovať aj ďalšie informácie o ochrane 
lesov a jej vyhodnocovaní
a o vyhodnocovaní opatrení prijatých na 
zníženie vystavenia detí znečisťujúcim 
látkam v ovzduší, ako aj informácie o 
ďalších znečisťujúcich látkach, pre ktoré sú 
v tejto smernici uvedené ustanovenia o 
monitorovaní, ako sú okrem iného napr. 
vybrané neregulované prekurzory ozónu 
vymenované v oddiele B prílohy X.
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Or. en

Odôvodnenie

Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí. Nové prieskumy sa uskutočnili v Holandsku, Francúzsku 
a v Kalifornii (Brauer a kol. 2007, Annesi-Maesano a kol. 2007, Islam a kol. 2007). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 26 odsek 2 pododsek 2

Správy môžu vo vhodných prípadoch 
obsahovať aj ďalšie informácie a hodnotenia 
ochrany lesov, ako aj informácie o ďalších 
znečisťujúcich látkach, pre ktoré sú v tejto 
smernici uvedené ustanovenia o 
monitorovaní, ako sú okrem iného napr. 
vybrané neregulované prekurzory ozónu 
vymenované v oddieli B prílohy X.

Správy môžu vo vhodných prípadoch 
obsahovať aj ďalšie informácie o ochrane 
lesov a jej vyhodnocovaní a o opatreniach 
prijatých na zníženie vystavenia detí 
znečisťujúcim látkam v ovzduší a o 
vyhodnocovaní týchto opatrení, ako aj 
informácie o ďalších znečisťujúcich látkach, 
pre ktoré sú v tejto smernici uvedené 
ustanovenia o monitorovaní, ako sú okrem 
iného napr. vybrané neregulované 
prekurzory ozónu vymenované v oddiele B 
prílohy X.

Or. en

Odôvodnenie

Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí.  Najvýznamnejšie sú nové dôkazy zníženého fungovania 
pľúc u detí a zvýšeného počtu prípadov astmy, sťaženého dýchania následkom zúženia 
dýchacích ciest na alergickom podklade, infekcií uší, nosa a hrdla v dôsledku znečistenia 
ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha V oddiel A bod 1 poznámka pod čiarou 1

(1) Pre oxid siričitý, suspendované častice, 
benzén a oxid uhoľnatý: zahrnúť aspoň jednu 
monitorovaciu stanicu na mestskom pozadí a 
jednu stanicu orientovanú na dopravu pod 

(1) Pre oxid dusičitý, suspendované častice, 
benzén a oxid uhoľnatý: zahrnúť aspoň jednu 
monitorovaciu stanicu na mestskom pozadí a 
jednu stanicu orientovanú na dopravu pod 
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podmienkou, že to nezvýši počet vzorkovacích 
miest. Pre tieto znečisťujúce látky sa celkový 
počet mestských pozaďových staníc a celkový 
počet staníc orientovaných na dopravu v 
členskom štáte požadovaný podľa oddielu A bod 
1 nesmie líšiť o viac ako dvojnásobok. 
Vzorkovacie miesta, na ktorých sa za posledné 
tri roky limitná hodnota pre PM10 prekročila, sa 
zachovajú.

podmienkou, že to nezvýši počet 
vzorkovacích miest. Pre tieto znečisťujúce 
látky sa celkový počet mestských 
pozaďových staníc a celkový počet staníc 
orientovaných na dopravu v členskom štáte 
nesmie líšiť o viac ako dvojnásobok.

Or. de

Odôvodnenie

Opätovné uvedenie znenia návrhu Komisie.

Členské štáty musia udržiavať komplexnú sieť monitorovacích miest, ktorá musí okrem iného 
zahrnúť dostatočný počet monitorovacích staníc pre dopravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij a Johannes 
Blokland 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha XI oddiel B tabuľka časť „PM10“

Spoločná pozícia Rady

Priemerované
obdobie

Limitná hodnota Medza tolerancie Dátum, ku
ktorému sa 

má
limitná
hodnota

dosiahnuť
PM10

1 hodina
50 µg/m3 sa neprekročí 

viac ako 35-krát za 
kalendárny rok

50 %

Kalendárny 
rok 40 µg/m3 20 %

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament
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Priemerované
obdobie

Limitná hodnota Medza tolerancie Dátum, ku 
ktorému sa 
má limitná 

hodnota 
dosiahnuť

PM10

1 deň
50 µg/m3 sa neprekročí 

viac ako 35 krát za 
kalendárny rok*

50 %

Kalendárny 
rok 40 µg/m3 20 %

do 31. 
decembra 

2009
Kalendárny 
rok

30 µg/m3 20% 1. január 
2010

* s výnimkou prípadov, keď sa táto hodnota nedá dosiahnuť z dôvodu rozptylových 
charakteristík špecifických pre príslušné miesto, nepriaznivých meteorologických alebo 
zemepisných podmienok. Členské štáty ustanovia presný počet dní, keď limitnú hodnotu 
možno prekročiť, najviac však 55 dní, a bezodkladne odovzdajú Komisii text tohto 
ustanovenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh opätovne uvádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
Parlamentu k prílohe XI, tabuľke, časti o PM10. Nie vždy je možné splniť cieľ stanovený 
v prílohe XI z dôvodu rozptylových charakteristík špecifických pre príslušné miesto, 
nepriaznivých meteorologických alebo zemepisných podmienok alebo významného množstva 
spoza hraníc. Pre tieto oblasti je typická relatívne vysoká koncentrácia emisií bez 
jednoznačnej, priamej možnosti obmedzenia emisií. Je nevyhnutné, aby tieto oblasti mali 
možnosť získať niekoľko dní navyše, počas ktorých možno prekročiť limitnú hodnotu. 
Opätovné zavedenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu by uvedeným oblastiam 
umožnilo ľahšie dosiahnuť súlad s touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha XI oddiel B tabuľka časť „PM10“ 

PM10 Kalendárny rok PM10 Kalendárny rok

40 µg/m3 33 µg/m3
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Or. en

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 82 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jules Maaten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha XI oddiel B tabuľka časť „PM10“ 

PM10 1 deň PM10 1 deň

50 µg/m3 sa neprekročí viac ako 35-krát za 
kalendárny rok

50 µg/m3 sa neprekročí viac ako 35-krát za 
kalendárny rok*

* s výnimkou prípadov, keď sa táto 
hodnota nedá dosiahnuť z dôvodu 
rozptylových charakteristík špecifických pre 
príslušné miesto, nepriaznivých 
meteorologických alebo geografických 
podmienok alebo významných 
cezhraničných príspevkov. Členské štáty 
ustanovia presný počet dní, keď limitnú 
hodnotu možno prekročiť, najviac počas 55 
dní, a bezodkladne oboznámia Komisiu 
o texte tohto ustanovenia.

Or. en

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 82 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens Holm 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha XIV oddiel B tabuľka

Spoločná pozícia Rady

IPE v roku
2010

Cieľ zníženia expozície týkajúci sa roku 
2010

Rok, kedy by sa mal
dosiahnuť národný 

cieľ zníženia 
expozície

Nad 13 µg/m3 20 percent 2020
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7 - 13 µg/m3 (IPE x 1,5) percent

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

IPE v roku
2010

Cieľ zníženia expozície týkajúci sa roku 
2010

Rok, kedy sa má
dosiahnuť národný 

cieľ zníženia 
expozície

Nad 13 µg/m3 25 percent
7 - 13 µg/m3 (IPE x 1,9) percent

2020

Or. en

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha XIV oddiel B tabuľka

Spoločná pozícia Rady

IPE v roku 

2010

Cieľ zníženia expozície týkajúci sa roku 

2010

Rok, kedy by sa mal

dosiahnuť národný cieľ 

zníženia expozície

Nad 

13 µg/m3

20 percent 2020
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7 - 13 µg/m3 (IPE x 1,5) percent

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

IPE v roku 

2010

Cieľ zníženia expozície týkajúci sa roku 

2010

Rok, kedy sa má

dosiahnuť národný cieľ 

zníženia expozície

Nad 

13 µg/m3

20 percent

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) percent

2020

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie Európskej rady z marca 2007 stanoviť cieľ 20-30 % zníženia emisií skleníkových 
plynov v EÚ do roku 2020 je významnou novou situáciou, ktorá v zásade mení pomer 
nákladov a prínosov v prospech ambicióznejších limitných hodnôt pre ochranu zdravia 
občanov. Cieľ zníženia expozície je významným doplnkom limitných hodnôt, a teda dôležitým 
prvkom stratégie znižovania znečistenia vplyvu prachových častíc na zdravie. Aby sa však 
zabezpečilo, že sa prijmú primerané opatrenia na dosiahnutie požadovaného zníženia 
expozície, mal by sa stať záväzným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens Holm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha XIV oddiel C

Spoločná pozícia Rady

C. CIEĽOVÁ HODNOTA

Priemerované 
obdobie

Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 1. január 2010

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

C. CIEĽOVÁ HODNOTA
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Priemerované 
obdobie

Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 10 µg/m3 1. január 2010

Or. en

(Článok 62 ods. 2 písmeno d)

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha XIV oddiel C

Spoločná pozícia Rady

C. CIEĽOVÁ HODNOTA

Priemerované obdobie Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 1. január 2010

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

C. CIEĽOVÁ HODNOTA

Priemerované obdobie Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 12 µg/m3 1. január 2010
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Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie Európskej rady z marca 2007 stanoviť cieľ 20-30 % zníženia emisií skleníkových 
plynov v EÚ do roku 2020 je významnou novou situáciou, ktorá v zásade mení pomer 
nákladov a prínosov v prospech ambicióznejších limitných hodnôt pre ochranu zdravia 
občanov. Nedávne analýzy Európskej environmentálnej agentúry poukazujú na to, že vplyvom 
zlepšenej politiky v oblasti klímy dôjde k významnému zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách 
vrátane  kritických oblastí. Odhaduje sa, že náklady na vykonávanie súčasných právnych 
predpisov týkajúcich sa znečisťovania ovzdušia poklesnú pri dodržaní scenára zníženia 
skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 približne o 12 miliárd EUR ročne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Henrik Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha XIV oddiel C

Spoločná pozícia Rady

C. CIEĽOVÁ HODNOTA

Priemerované obdobie Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 1. január 2010

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

C. CIEĽOVÁ HODNOTA

Priemerované obdobie Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 12 µg/m3 1. január 2010

Or. en

Odôvodnenie

Nižšia cieľová hodnota je nutná na primeranú ochranu ľudského zdravia, pretože znečistenie 
prachovými časticami je predpokladanou príčinou ochorenia miliónov ľudí v EÚ na dýchacie 
a srdcové choroby, trombózu a infarkt a odhadovaného počtu 350 000 predčasných úmrtí 
každý rok. Nedávna správa (WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005  uverejnená 5. októbra 2006) navrhuje 
zníženie hodnoty na 10 µg/m3.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha XIV oddiel C

Spoločná pozícia Rady

C. CIEĽOVÁ HODNOTA

Priemerované obdobie Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 1. január 2010

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

C. CIEĽOVÁ HODNOTA

Priemerované obdobie Cieľová hodnota Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota 
dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 1. január 2010

* Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota dosiahnuť v Poľskej republike − 1. 
január 2015.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens Holm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha XIV oddiel D

Spoločná pozícia Rady
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Priemerované obdobie Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému 

sa má limitná 

hodnota dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru 

a každých 12 mesiacov o 

rovnaké ročné percento až 

k hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1. január 2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

Priemerované obdobie Limitná 

hodnota

Medza tolerancie1 Dátum, ku 

ktorému sa má 

limitná hodnota 

dosiahnuť

Kalendárny rok 10 µg/m3 20% ku …* so znížením 

k nasledujúcemu 1. 

januáru a každých 12 

mesiacov o rovnaké 

ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1. január 2015

1 Maximálna medza tolerancie sa tiež uplatňuje v súlade s článkom 15 ods. 4. 
* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

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). 
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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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha XIV oddiel D

Spoločná pozícia Rady

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované 

obdobie

Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému sa 

má limitná hodnota 

dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru a 

každých 12 mesiacov o 

rovnaké ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1. január 2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované Limitná Medza tolerancie Dátum, ku 
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obdobie hodnota ktorému sa má 

limitná hodnota 

dosiahnuť

Kalendárny 

rok

12 µg/m3 20% ku …* so 

znížením k 

nasledujúcemu 1. 

januáru a každých 12 

mesiacov o rovnaké 

ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. 

januáru 2015

1. január 2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie Európskej rady z marca 2007 stanoviť cieľ 20-30 % zníženia emisií skleníkových 
plynov v EÚ do roku 2020 je významnou novou situáciou, ktorá v zásade mení pomer
nákladov a prínosov v prospech ambicióznejších limitných hodnôt pre ochranu zdravia 
občanov. Nedávne analýzy Európskej environmentálnej agentúry poukazujú na to, že vplyvom 
zlepšenej politiky v oblasti klímy dôjde k významnému zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách 
vrátane  kritických oblastí. Odhaduje sa, že náklady na vykonávanie súčasných právnych 
predpisov týkajúcich sa znečisťovania ovzdušia poklesnú pri dodržaní scenára zníženia 
skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 približne o 12 miliárd EUR ročne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha XIV oddiel D

Spoločná pozícia Rady

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované 

obdobie

Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému sa 

má limitná hodnota 

dosiahnuť
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Kalendárny rok 25 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru a 

každých 12 mesiacov o 

rovnaké ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1. január 2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované 

obdobie

Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému sa 

má limitná hodnota 

dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru a 

každých 12 mesiacov o 

rovnaké ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1. január 2015**

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

** Dátum, ku ktorému by sa mala cieľová hodnota dosiahnuť v Poľskej 
republike − 1. január 2020.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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(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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey a Anders Wijkman 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha XIV oddiel D

Spoločná pozícia Rady

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované 

obdobie

Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému sa 

má limitná hodnota 

dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru a 

každých 12 mesiacov o 

rovnaké ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1. január 2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované 

obdobie

Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému sa 

má limitná hodnota 

dosiahnuť

Kalendárny rok 15 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru a 

každých 12 mesiacov o 

1. január 2015
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rovnaké ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Henrik Lax 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha XIV oddiel D

Spoločná pozícia Rady

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované 

obdobie

Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému sa 

má limitná hodnota

dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru a 

každých 12 mesiacov o 

rovnaké ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1 január 2015
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* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament

D. LIMITNÁ HODNOTA

Priemerované 

obdobie

Limitná 

hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému sa 

má limitná hodnota 

dosiahnuť

Kalendárny rok 12 µg/m3 20% ku …* so znížením k 

nasledujúcemu 1. januáru a 

každých 12 mesiacov o 

rovnaké ročné percento až k 

hodnote 0% k 1. januáru 

2015

1 január 2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Nižšia limitná hodnota je nutná na primeranú ochranu ľudského zdravia, pretože znečistenie 
prachovými časticami je predpokladaným činiteľom ochorenia miliónov ľudí v EÚ na 
dýchacie a srdcové choroby, trombózu a infarkt a odhadovaného počtu 350 000 predčasných 
úmrtí každý rok. Nedávna správa (WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005  uverejnená 5. októbra 2006) navrhuje 
zníženie hodnoty na 10 µg/m3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha XV oddiel A odsek 6(b)

(b) podrobnosti o možných opatreniach na 
zlepšenie kvality ovzdušia.

(b) podrobnosti o možných opatreniach na 
zlepšenie kvality ovzdušia vrátane možných 
špecifických opatrení na ochranu detí, ak 
sú zahrnuté.

Or. en
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Odôvodnenie

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia vzhľadom na deti budú v tomto rámci pravdepodobne 
špecifickejšie alebo odlišné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique 
Ries 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha XV oddiel A odsek 6ba (nový)

(ba) podrobnosti o možných opatreniach na 
zlepšenie kvality ovzdušia vzhľadom na 
deti.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ čo sú opatrenia na ochranu verejného zdravia pred znečistením v súčasnosti zahrnuté 
do prílohy XV časť A odsek 6 písm. b), opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia vzhľadom na 
deti budú v tomto rámci pravdepodobne špecifickejšie alebo dokonca odlišné. Od prvého 
čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky znečistenia 
ovzdušia na zdravie detí. Nové štúdie sa uskutočnili v Holandsku, Francúzsku a v Kalifornii 
(Brauer a kol. 2007, Annesi-Maesano a kol. 2007, Islam a kol. 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique 
Ries 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha XV oddiel A odsek 8 úvod

8. Podrobnosti o týchto opatreniach alebo 
projektoch prijatých s cieľom znížiť 
znečistenie po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice:

8. Podrobnosti o týchto opatreniach alebo 
projektoch prijatých s cieľom znížiť 
znečistenie vrátane  špecifických opatrení 
na zníženie expozície detí po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice:

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ čo sú opatrenia na ochranu verejného zdravia pred znečistením v súčasnosti zahrnuté 
do prílohy XV časť A odsek 6 písm. b), budúce opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia 
vzhľadom na deti budú v tomto rámci pravdepodobne špecifickejšie alebo dokonca odlišné. 
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Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na účinky 
znečistenia ovzdušia na zdravie detí. Nové štúdie sa uskutočnili v Holandsku, Francúzsku 
a v Kalifornii (Brauer a kol. 2007, Annesi-Maesano a kol. 2007, Islam a kol. 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha XV oddiel A odsek 8 úvod

8. Podrobnosti o týchto opatreniach alebo 
projektoch prijatých s cieľom znížiť 
znečistenie po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice:

8. Podrobnosti o týchto opatreniach alebo 
projektoch prijatých s cieľom znížiť 
znečistenie vrátane prípadných špecifických 
opatrení na zníženie expozície detí po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice:

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia vzhľadom na deti budú v tomto rámci pravdepodobne 
špecifickejšie alebo odlišné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha XV oddiel A odsek 9

9. Podrobnosti o dlhodobo plánovaných 
alebo skúmaných opatreniach alebo 
projektoch.

9. Podrobnosti o dlhodobo plánovaných 
alebo skúmaných opatreniach alebo 
projektoch vrátane opisu pridelených 
finančných prostriedkov.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 51 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha XV oddiel B odsek 3 úvod
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3. Informácie o všetkých opatreniach na 
znižovanie znečistenia ovzdušia, ktorých 
vykonávanie sa zvažovalo na primeranej 
miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni v 
súvislosti s dosahovaním cieľov kvality 
ovzdušia vrátane:

3. Informácie o všetkých opatreniach na 
znižovanie znečistenia ovzdušia, ktorých 
vykonávanie sa plánuje na primeranej 
miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni v 
súvislosti s dosahovaním cieľov kvality 
ovzdušia vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 52 z prvého čítania. Je 
potrebné preukázať skutky, nepostačujú úvahy o opatreniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha XV oddiel B odsek 3d

(d) opatrení na obmedzenie emisií z dopravy 
prostredníctvom plánovania a riadenia 
dopravy (vrátane stanovenia poplatkov za 
dopravné zaťaženie, diferencovaných 
parkovacích poplatkov a ostatných 
ekonomických stimulov; zriaďovania 
„nízkoemisných zón“);

(d) opatrení na obmedzenie emisií z dopravy 
prostredníctvom plánovania a riadenia 
dopravy (vrátane stanovenia poplatkov za 
dopravné zaťaženie, diferencovaných 
parkovacích poplatkov a ostatných 
ekonomických stimulov; zriaďovania 
„nízkoemisných zón“ a podpory verejných 
dopravných prostriedkov a 
nemotorizovaných druhov dopravy (ako 
bicyklovanie a chôdza));

Or. en

Odôvodnenie

Nedávno sa ukázalo, že 21 z 25 členských štátov nedodržalo existujúce limitné hodnoty a vo 
väčšine prípadov bolo príčinou, že nevedeli, aké opatrenia by mali prijať na dodržanie 
limitných hodnôt. Členským štátom by sa mali poskytnúť presné usmernenia, a to aj v záujme 
zabezpečenia spravodlivosti prípadných výnimiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha XV oddiel B odsek 3ga (nový)
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(ga) špecifické opatrenia na zníženie 
expozície detí a ďalších citlivých skupín.

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia na zníženie expozície zamerané na ochranu detí môžu závisieť od miesta alebo typu 
expozície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, John Bowis a Frédérique 
Ries 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha XV oddiel B odsek 3ga (nový)

(ga) opatrenia na ochranu zdravia detí a 
ďalších citlivých skupín.

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia na zníženie expozície zamerané na ochranu detí môžu závisieť od miesta alebo typu 
expozície. Od prvého čítania sa zverejnili mnohé nové vedecké dôkazy, ktoré upozorňujú na 
účinky znečistenia ovzdušia na zdravie detí. Nové štúdie sa uskutočnili v Holandsku, 
Francúzsku a v Kalifornii (Brauer a kol. 2007, Annesi-Maesano a kol. 2007, Islam a kol. 
2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij a Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha XVI a (nová)

PRÍLOHA XVI A
OPATRENIA KOMISIE PRE ZDROJE S 
CIEĽOM UMOŽNIŤ ČLENSKÝM 
ŠTÁTOM DOSIAHNUŤ LIMITNÉ 
HODNOTY PRE KVALITU OVZDUŠIA V 
RÁMCI URČENÝCH ČASOVÝCH 
LEHÔT
— zaradenie spaľovacích elektrární s 
výkonom od 20 do 50 MW do smernice  
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96/61/ES,  
— EURO VI pre ťažké nákladné vozidlá, 
— nové normy pre domáce zariadenia na 
kúrenie, 
— opatrenia koordinované na úrovni 
Spoločenstva, ktoré budú stimulovať 
majiteľov plavidiel k zníženiu emisií, 
a/alebo zavedeniu noriem pre emisie z 
motorov plavidiel EÚ alebo nových noriem 
pre emisie z motorov plavidiel dohodnuté 
na úrovni IMO.  

Or. nl

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 84 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anja Weisgerber a Thomas Ulmer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha XVI a (nová)

 OPATRENIA SPOLOČENSTVA PRE 
ZDROJE EMISIÍ, KTORÉ SA MUSIA 
PRIJAŤ  S CIEĽOM UMOŽNIŤ 
ČLENSKÝM ŠTÁTOM DOSIAHNUŤ 
LIMITNÉ HODNOTY PRE KVALITU 
OVZDUŠIA V RÁMCI URČENÝCH 
ČASOVÝCH LEHÔT

1. S cieľom umožniť členským štátom 
dosiahnuť v rámci určených časových lehôt 
limitné hodnoty pre kvalitu ovzdušia 
stanovené touto smernicou predloží 
Komisia do dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice návrhy záväzných 
legislatívnych ustanovení týkajúcich sa 
zdrojov znečistenia s prísnejšími limitnými 
emisnými hodnotami.  Tieto návrhy sa 
musia týkať minimálne týchto odvetví a 
emitentov, v ktorých sa emisie 
znečisťujúcich látok musia znížiť. 

§ normy pre všetky zodpovedajúce 
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stacionárne zariadenia uvoľňujúce 
znečisťujúce látky, napríklad 
zaradenie spaľovacích elektrární s 
výkonom od 20 do 50 MW do 
smernice  96/61/ES;

§ normy pre motorizované vozidlá 
alebo iné dopravné prostriedky 
všetkých veľkostí a tried pohybujúce 
sa po zemi, vo vzduchu a po mori; 
napr. EURO VI pre ťažké nákladné 
vozidlá alebo opatrenia 
koordinované na úrovni 
Spoločenstva, ktoré budú 
stimulovať majiteľov plavidiel k 
zníženiu emisií alebo dohody o 
emisiách z motorov plavidiel pod 
patronátom IMO;

§ nové normy pre domáce zariadenia 
na kúrenie, 

§ hnacie motory a stavebné stroje;

§ poľnohospodárstvo (medziiným 
hnojenie a chov dobytka).

2. Komisia predkladá Rade a 
Parlamentu každých päť rokov správu o 
pokroku v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v odseku 1 a ich 
vykonávaním v členských štátoch.

Or. de

Odôvodnenie

Znovu uvádza myšlienku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 84 z prvého čítania. 

Opatrenia týkajúce sa emisií by mali mať prednosť pred opatreniami v oblasti imisií. Aby sa 
zabezpečila priorita politiky životného prostredia v oblasti emisií prachových častíc, musia
byť pokryté všetky emisné zdroje. Opatrenia na strane imisií sa potom môžu podniknúť vtedy, 
ak sa požadovaná úroveň ochrany nedá dosiahnuť prostredníctvom opatrení pre emisie z 
dôvodu súčasného alebo budúceho stavu techniky alebo by opatrenia pre emisie 
predstavovali pre emitenta príliš veľkú a dlhodobú záťaž.
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