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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Kjer je to mogoče, je treba, ko gre za 
prenašanje onesnaževal, uporabljati 
tehnike modeliranja, da se lahko podatki s 
posameznih vzorčevalnih mest natančno 
razlagajo glede na zemljepisno porazdelitev 
koncentracije. To bi lahko bila podlaga za 
izračun skupne izpostavljenosti 
prebivalstva, ki živi na zadevnem območju.

Or. de

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe številka 2 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) Ta direktiva ne bi smela vključevati 
dodatnih ukrepov pri industrijskih objektih, 
ki delujejo popolnoma v skladu z 
dovoljenjem iz Direktive Sveta št.96/61/ES z 
dne 24. septembra 1996 o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vključitev idej predloga spremembe 10 iz prve obravnave. 

Postavljanje strožjih pogojev od tistih, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik 
se dovoljuje že v členu 10 direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja. Zato je v veljavnem dovoljenju za preperčevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja predvideno, da so bile zahteve omenjene direktive upoštevane v postopku 
izdaje dovoljenja.. Poleg tega napeljave, ki ustrezajo zahtevam direktive o preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja, potrebujejo zagotovilo za načrtovanje svojih vlaganj, saj je 
nepojmljivo, da bi se pogoste prilagoditve pogojev za dovoljenje ponavljale v nedogled.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 24
Člen 15, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, ki ne zahtevajo nesorazmernih 
stroškov za zmanjšanje izpostavljenosti 
PM2,5, da se tako doseže ciljno zmanjšanje 
izpostavljenosti na nacionalni ravni, 
določeno v oddelku B Priloge XIV do tam 
navedenega leta.

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, ki predstavljajo nedvomen 
napredek z vidika človeškega zdravja in ne 
zahtevajo nesorazmernih stroškov za 
zmanjšanje izpostavljenosti PM2,5, da se tako 
doseže ciljno zmanjšanje izpostavljenosti na 
nacionalni ravni, določeno v oddelku B 
Priloge XIV do tam navedenega leta.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje namen potrebnih ukrepov. Svet je spremenil besedilo tega 
odstavka, kar opravičuje pojasnilo v tem predlogu spremembe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 25
Člen 16, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, ki ne zahtevajo nesorazmernih 
stroškov, za zagotovitev, da koncentracije
PM2,5 v zunanjem zraku ne presegajo ciljne 
vrednosti iz oddelka C Priloge XIV po 
datumu, ki je tam naveden.

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, ki predstavljajo nedvomen 
napredek z vidika človeškega zdravja in ne
zahtevajo nesorazmernih stroškov, za 
zagotovitev, da koncentracije PM2,5 v 
zunanjem zraku ne presegajo ciljne 
vrednosti iz oddelka C Priloge XIV po 
datumu, ki je tam naveden.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje namen potrebnih ukrepov. Svet je spremenil besedilo tega 
odstavka, kar opravičuje pojasnilo v tem predlogu spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 26
Člen 20, odstavek 3

3. Komisija do….* objavi smernice za 
dokazovanje in odbijanje preseganj, 
pripisanih naravnim virom.

črtano

* UL: Dve leti po datumu začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. de

Obrazložitev

Smernice Komisije vodijo k pretirani birokratizaciji, kar bo oviralo prožnost, ki jo bodo 
države članice potrebujejo za prenos te direktive.

To je nov odstavek, ki ga je dodal Svet in ki ne obstaja v predlogu Komisije.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij in Johannes Blokland

Predlog spremembe 27
Člen 22, odstavek 2

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, so države članice 
oproščene obveznosti uporabe navedenih 
mejnih vrednosti do…*, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 1.

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, ali ciljnimi 
vrednostmi za PM2,5, kakor so določene v 
Prilogi XIV, ali mejnimi vrednostmi za 
NO2, so države članice oproščene obveznosti 
uporabe navedenih mejnih vrednosti do…*, 
če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

* UL: Tri leta po začetku veljavnosti te direktive. * UL: Tri leta po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vključitev ideje predloga spremembe 81 iz prve obravnave. 

Nekatera območja ne bodo uspela pravočasno doseči standardov za NO2. Zato bi bilo 
smortrno omogočiti, da se doseganje mejnih vrednosti NO2 po začetku veljavnosti direktive 
odloži.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 28
Člen 22, odstavek 2

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, so države članice 
oproščene obveznosti uporabe navedenih 
mejnih vrednosti do…*, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 1. 

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, ali ciljnimi 
vrednostmi za PM2,5, kakor so določene v 
Prilogi XIV, so države članice oproščene 
obveznosti uporabe navedenih mejnih 
vrednosti do…*, če so izpolnjeni pogoji iz 
odstavka 1. 
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* UL: Tri leta po začetku veljavnosti te direktive. * UL: Tri leta po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na PM2,5 je treba dodati za prikaz razširitev področja uporabe direktive. Ponovna 
vključitev ideje predloga spremembe 81 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 29
Člen 22, odstavek 2

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, so države članice 
oproščene obveznosti uporabe navedenih 
mejnih vrednosti do…*, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 1.

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, so države članice 
oproščene obveznosti uporabe navedenih 
mejnih vrednosti do…*/**, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 1.

* UL: Tri leta po datumu začetka veljavnosti te 
direktive.

* UL: Tri leta po datumu začetka veljavnosti te 
direktive.

**Šest let po začetku veljavnosti te direktive za 
Republiko Poljsko.

Or. en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 30
Člen 22, odstavka 2 in 2 a (novo)

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, so države članice 
oproščene obveznosti uporabe navedenih 
mejnih vrednosti do…*, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 1.

2. Kadar se zaradi disperzijskih značilnosti 
določenega mesta, neugodnih podnebnih 
pogojev ali deleža onesnaževal, ki se 
prenašajo prek meja, na določenem območju 
ali v aglomeraciji ne da doseči skladnosti z 
mejnimi vrednostmi za PM10, kakor so 
določene v Prilogi XI, so države članice 
oproščene obveznosti uporabe navedenih 
mejnih vrednosti do…*, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 1.

2a. Države članice lahko preložijo roke za 
mejne vrednosti za PM10 in za PM2,5 za 
dodatno obdobje dveh let za določeno 
območje ali aglomeracijo, kadar je na 
podlagi načrta iz odstavka 1 jasno, da 
mejnih vrednosti ni mogoče doseči, če 
država članica dokaže, da so bili sprejeti vsi 
ustrezni ukrepi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, da bi se zgoraj omenjeni roki 
dosegli, vključno z izvajanjem direktiv in 
uredb iz oddelka B Priloge XV v rokih, 
določenih v teh pravnih aktih.

* UL: Tri leta od dneva začetka veljavnosti te 
direktive.

* UL: Štiri leta od datuma začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. de

Obrazložitev

Ponovna vključitev ideje predloga spremembe 81 iz prve obravnave. 

Kljub vsem naporom nekatera območja ne bodo uspela doseči ciljnih vrednosti za delcev v 
predvidenem roku. Potrebni bodo daljši roki za uspeh ukrepov proti onesnaževanju zraka na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni, da bodo ciljne vrednosti lahko dosežene. Podaljšanje 
roka pa bi moralo biti odobreno le, če so bili predhodno sprejeti vsi ustrezni ukrepi na 
nacionalni in regionalni ravni.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij in Johannes Blokland

Predlog spremembe 31
Člen 22, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko preložijo roke za 
mejne vrednosti za PM10, ciljno vrednost za 
PM2,5 in mejne vrednosti za NO2, kot je 
navedeno v odstavku 1, za dodatno obdobje 
največ dveh let za določeno območje ali 
aglomeracijo, kadar načrt ali program iz 
odstavka 1 pokaže, da mejnih ali ciljnih 
vrednosti ni mogoče doseči, in če država 
članica dokaže, da so bili sprejeti vsi 
ustrezni ukrepi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, da bi se zgoraj omenjeni roki 
dosegli, vključno z izvajanjem direktiv iz 
oddelka B Priloge XV v rokih, določenih v 
teh pravnih aktih.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vključitev ideje predloga spremembe 81 iz prve obravnave. 

Nekatera območja ne bodo uspela pravočasno doseči standardov za NO2. Zato bi bilo 
smortrno omogočiti, da se doseganje mejnih vrednosti NO2 po začetku veljavnosti direktive 
odloži.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 32
Člen 22, odstavek 4, pododstavek 1

4. Države članice uradno obvestijo 
Komisijo, kadar po njihovem mnenju zanje 
velja odstavek 1 ali 2, ter pošljejo načrt za 
kakovost zraka iz odstavka 1, vključno z 
vsemi ustreznimi podatki, ki jih Komisija 
potrebuje, da presodi, ali so ustrezni pogoji 
izpolnjeni. Komisija pri presoji upošteva 
predvidene učinke ukrepov, ki so jih sprejele 
države članice, pa tudi predvidene učinke 
ukrepov Skupnosti.

4. Države članice uradno obvestijo 
Komisijo, kadar po njihovem mnenju zanje 
velja odstavek 1 ali 2, ter pošljejo načrt za 
kakovost zraka iz odstavka 1, vključno z 
vsemi ustreznimi podatki, ki jih Komisija 
potrebuje, da presodi, ali so ustrezni pogoji 
izpolnjeni. Komisija pri presoji upošteva 
predvidene učinke ukrepov, ki so jih sprejele 
države članice, pa tudi predvidene učinke 
ukrepov Skupnosti pri viru, ki jih mora v 
skladu s prilogo XVIa sprejeti Komisija.
Komisija mora pri presoji ugotoviti, kakšen 
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učinek že imajo ukrepi Skupnosti iz priloge 
XVIa na kakovost zraka v zadevni državi 
članici ali ga bodo šele imeli v prihodnje.

Or. de

Obrazložitev

Ponovna vključitev ideje predlogov sprememb 81 in 83 iz prve obravnave. 

Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka se morajo osredotočiti na emisije. Poleg tega so 
potrebni ukrepi Komisije za boj proti emisijam onesnaževal tam, kjer nastajajo. Če ukrepi 
Komisije ne bodo pravočasno sprejeti, ali bodo sprejeti z odlogom, ne morejo prispevati k 
izboljšanju kakovosti zraka. To je treba upoštevati pri odločanju o izjemah glede obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, John Bowis in Frédérique Ries

Predlog spremembe 33
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 2

V primeru preseganj teh mejnih vrednosti, 
za katere je rok za dosego skladnosti že 
potekel, se v načrtu za kakovost zraka 
predvidijo ustrezni ukrepi, tako da bo lahko 
obdobje preseganja čim krajše.

V primeru preseganj teh mejnih vrednosti, 
za katere je rok za dosego skladnosti že 
potekel, se v načrtu za kakovost zraka 
predvidijo ustrezni ukrepi. Načrt lahko 
dodatno vključujejo ukrepe za posebno 
zaščito zdravja otrok, tako da bo lahko 
obdobje preseganja čim krajše.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke 
onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Nove študije so bile opravljene na Nizozemskem, v 
Franciji in Kaliforniji (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  
Najpomembnejši so novi dokazi o zmanjšanem delovanju pljuč pri otrocih in povečanju 
primerov astme, otežkočenega dihanja ter vnetij ušes, nosu in grla zaradi onesnaženja zraka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 34
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 2

V primeru preseganj teh mejnih vrednosti, V primeru preseganj teh mejnih vrednosti, 
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za katere je rok za dosego skladnosti že 
potekel, se v načrtu za kakovost zraka 
predvidijo ustrezni ukrepi, tako da bo lahko 
obdobje preseganja čim krajše.

za katere je rok za dosego skladnosti že 
potekel, se v načrtu za kakovost zraka 
predvidijo ustrezni ukrepi, vključno s 
posebnimi ukrepi za zaščito zdravja otrok, 
če je to potrebno, tako da bo lahko obdobje 
preseganja čim krajše.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke 
onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Najpomembnejši so novi dokazi o zmanjšanem 
delovanju pljuč pri otrocih in povečanju primerov astme, otežkočenega dihanja ter vnetij 
ušes, nosu in grla zaradi onesnaženja zraka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 35
Člen 23, odstavek 1, pododstavek 4 a (novo)

Načrti in programi se oblikujejo na splošno 
pod pogojem, da v primeru industrijskih 
obratov, ki so pridobili dovoljenja v skladu 
z Direktivo Sveta št. 96/61/ES z dne 24. 
septembra 1996 o celovitem preprečevanju 
in nadzorovanju onesnaževanja, niso 
potrebni dodatni ukrepi.

Or. de

Obrazložitev

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

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 
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gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 36
Člen 24, odstavek 1

1. Kadar na določenem območju ali v 
aglomeraciji obstaja tveganje, da bo raven 
onesnaževal presegla eno ali več alarmnih 
vrednosti iz Priloge XII, države članice 
pripravijo akcijske načrte, v katerih navedejo 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti kratkoročno, 
da bi se zmanjšalo tveganje ali trajanje 
takšnega preseganja. Kadar to tveganje velja 
za eno ali več mejnih vrednosti ali ciljnih 
vrednost iz prilog VII, XI in XIV, lahko 
države članice po potrebi pripravijo 
kratkoročne akcijske načrte.

1. Kadar na določenem območju ali v 
aglomeraciji obstaja tveganje, da bo raven 
onesnaževal presegla eno ali več alarmnih 
vrednosti iz Priloge XII, države članice 
pripravijo akcijske načrte, ko je to primerno 
in smiselno, v katerih navedejo ukrepe, ki 
jih je treba sprejeti kratkoročno, da bi se 
zmanjšalo tveganje ali trajanje takšnega 
preseganja. Kadar to tveganje velja za eno 
ali več mejnih vrednosti ali ciljnih vrednost 
iz prilog VII, XI in XIV, lahko države 
članice, ko je to primerno in smiselno,
pripravijo kratkoročne akcijske načrte.

Kadar pa obstaja tveganje, da bi prišlo do 
preseganja alarmne vrednosti za ozon, 
določenega v oddelku B Priloge XII, države 
članice pripravijo le kratkoročni akcijski 
načrt, če po njihovem mnenju obstaja glede 
na nacionalne zemljepisne, meteorološke in 
gospodarske pogoje znatna možnost za 
zmanjšanje tveganja, trajanja ali resnosti 
takega preseganja. Države članice pri 
pripravi takega kratkoročnega akcijskega 
načrta upoštevajo Odločbo 2004/279/ES. 

Vendar države članice pripravijo le 
kratkoročni akcijski načrt, če po njihovem 
mnenju obstaja glede na nacionalne 
zemljepisne, meteorološke in gospodarske 
pogoje znatna možnost za zmanjšanje 
tveganja, trajanja ali resnosti takega 
preseganja. Države članice pri pripravi 
takega kratkoročnega akcijskega načrta 
upoštevajo Odločbo 2004/279/ES.

Or. de

Obrazložitev

Ponovna vključitev idej predloga spremembe 35 iz prve obravnave. 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti v kratkem roku lahko le pod določenimi pogoji zmanjšajo raven 
onesnaževal na nekem  področju do te mere, da dosežejo mejne vrednosti. Načrti za 
kratkoročne ukrepe za vsa onesnaževala bi torej morali biti pripravljeni le pod pogojem, da 
ukrepi, na katere se nanašajo, učinkovito prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 37
Člen 24, odstavek 2

2. V kratkoročnih akcijskih načrtih iz 
odstavka 1 so lahko, odvisno od 
posameznega primera, predvideni tudi 
ukrepi za nadzor in po potrebi za začasno 
ustavitev dejavnosti, vključno s prometom 
motornih vozil, ki prispevajo k tveganju, da 
bi bile presežene mejne, ciljne ali alarmne 
vrednosti. Navedeni akcijski načrt lahko 
vključujejo tudi učinkovite ukrepe v zvezi z 
uporabo industrijskih obratov ali 
proizvodov.

2. V kratkoročnih akcijskih načrtih iz 
odstavka 1 so lahko, odvisno od 
posameznega primera, predvideni tudi 
ukrepi za nadzor in po potrebi za začasno 
ustavitev dejavnosti, vključno s prometom 
motornih vozil, ki prispevajo k tveganju, da 
bi bile presežene mejne, ciljne ali alarmne 
vrednosti. Navedeni akcijski načrt lahko 
vključujejo tudi učinkovite ukrepe v zvezi z 
uporabo industrijskih obratov ali 
proizvodov. Ti akcijski načrti lahko 
vključujejo tudi posebne ukrepe za zaščito 
občutljivih skupin prebivalstva, vključno z 
otroki.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke 
onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Najpomembnejši so novi dokazi o zmanjšanem 
delovanju pljuč pri otrocih in povečanju primerov astme, otežkočenega dihanja ter vnetij 
ušes, nosu in grla zaradi onesnaženja zraka.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, John Bowis in Frédérique Ries

Predlog spremembe 38
Člen 24, odstavek 2

2. V kratkoročnih akcijskih načrtih iz 
odstavka 1 so lahko, odvisno od 
posameznega primera, predvideni tudi 
ukrepi za nadzor in po potrebi za začasno 
ustavitev dejavnosti, vključno s prometom 
motornih vozil, ki prispevajo k tveganju, da 
bi bile presežene mejne, ciljne ali alarmne 
vrednosti. Navedeni akcijski načrt lahko 
vključujejo tudi učinkovite ukrepe v zvezi z 
uporabo industrijskih obratov ali 
proizvodov.

2. V kratkoročnih akcijskih načrtih iz 
odstavka 1 so lahko, odvisno od 
posameznega primera, predvideni tudi 
ukrepi za nadzor in po potrebi za začasno 
ustavitev dejavnosti, vključno s prometom 
motornih vozil, ki prispevajo k tveganju, da 
bi bile presežene mejne, ciljne ali alarmne 
vrednosti. Navedeni akcijski načrt lahko 
vključujejo tudi učinkovite ukrepe v zvezi z 
uporabo industrijskih obratov ali 
proizvodov. Ti akcijski načrti lahko 
vključujejo tudi posebne ukrepe za zaščito 
občutljivih skupin prebivalstva, vključno z 
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otroki.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke 
onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Nove študije so bile opravljene na Nizozemskem, v 
Franciji in Kaliforniji (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  
Najpomembnejši so novi dokazi o zmanjšanem delovanju pljuč pri otrocih in povečanju 
primerov astme, otežkočenega dihanja ter vnetij ušes, nosu in grla zaradi onesnaženja zraka.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, John Bowis in Frédérique Ries

Predlog spremembe 39
Člen 24, odstavek 4

4. Komisija prvič do…* in potem v rednih 
časovnih obdobjih objavlja primere 
najboljših praks za pripravo kratkoročnih 
akcijskih načrtov.

4. Komisija prvič do…* in potem v rednih 
časovnih obdobjih objavlja primere 
najboljših praks za pripravo kratkoročnih 
akcijskih načrtov. Komisija v omenjenih 
akcijskih načrtih posebej objavi primere 
najboljših praks za zaščito občutljivih 
skupin prebivalstva, vključno z otroki.

* UL: Dve leti po začetku veljavnosti te direktive. * UL: Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke 
onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Nove študije so bile opravljene na Nizozemskem, v 
Franciji in Kaliforniji (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  
Primeri najboljših praks za zaščito otrok bi, na primer, zmanjšali izpostavljenost v prostorih, 
v katerih otroci preživijo veliko časa, kot so šole, centri za dnevno varstvo, jasli in pediatrične 
bolnišnice.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, John Bowis in Frédérique Ries

Predlog spremembe 40
Člen 26, odstavek 2, pododstavek 2

Poročila lahko po potrebi vključujejo tudi 
dodatne podatke in ocene o varstvu gozdov
ter podatke o drugih onesnaževalih, za 

Poročila lahko po potrebi vključujejo tudi 
dodatne podatke in ocene o varstvu gozdov 
in o oceni ukrepov za zmanjšanje 
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katera ta direktiva predvideva določbe o 
spremljanju, kot so med drugim nekatere 
predhodne snovi ozona, ki niso urejene s 
predpisi in kakor so navedene v oddelku B 
Priloge X.

izpostavljenosti otrok onesnaževalom iz 
zraka ter podatke o drugih onesnaževalih, za 
katera ta direktiva predvideva določbe o 
spremljanju, kot so med drugim nekatere 
predhodne snovi ozona, ki niso urejene s 
predpisi in kakor so navedene v oddelku B 
Priloge X.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke 
onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Nove študije so bile opravljene na Nizozemskem, v 
Franciji in Kaliforniji (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 41
Člen 26, odstavek 2, pododstavek 2

Poročila lahko po potrebi vključujejo tudi 
dodatne podatke in ocene o varstvu gozdov 
ter podatke o drugih onesnaževalih, za 
katera ta direktiva predvideva določbe o 
spremljanju, kot so med drugim nekatere 
predhodne snovi ozona, ki niso urejene s 
predpisi in kakor so navedene v oddelku B 
Priloge X.

Poročila lahko po potrebi vključujejo tudi 
dodatne podatke in ocene o varstvu gozdov, 
o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti 
otrok onesnaževalom iz zraka ter podatke o 
drugih onesnaževalih, za katera ta direktiva 
predvideva določbe o spremljanju, kot so 
med drugim nekatere predhodne snovi 
ozona, ki niso urejene s predpisi in kakor so 
navedene v oddelku B Priloge X.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke 
onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Najpomembnejši so novi dokazi o zmanjšanem 
delovanju pljuč pri otrocih in povečanju primerov astme, otežkočenega dihanja ter vnetij 
ušes, nosu in grla zaradi onesnaženja zraka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 42
Priloga V, oddelek A, točka 1, opomba 1
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(1) Za dušikov dioksid, delce, ogljikov 
monoksid in benzen: za vključitev vsaj ene 
postaje za spremljanje v neizpostavljenem 
mestnem okolju in ene postaje za mesta, 
izpostavljena prometu, pod pogojem, da to 
ne poveča števila vzorčevalnih mest. Za ta 
onesnaževala se skupno število postaj za 
meritve v neizpostavljenem mestnem okolju 
in skupno število postaj za mesta, 
izpostavljena prometu, v državi članici, ki se
zahtevajo v skladu z oddelkom A(1), ne 
razlikujejo za več kot za faktor 2. 
Vzorčevalna mesta, kjer je bila v zadnjih 
treh letih presežena mejna vrednost PM10, 
se ohranijo.

(1) Za dušikov dioksid, delce, ogljikov 
monoksid in benzen: za vključitev vsaj ene 
postaje za spremljanje v neizpostavljenem 
mestnem okolju in ene postaje za mesta, 
izpostavljena prometu, pod pogojem, da to 
ne poveča števila vzorčevalnih mest. Za ta 
onesnaževala se skupno število postaj za 
meritve v neizpostavljenem mestnem okolju 
in skupno število postaj za mesta, 
izpostavljena prometu, v državi članici ne 
razlikujeta za več kakor faktor 2.

Or. de

Obrazložitev

Ponovno uvaja besedilo predloga Komisije.

Države člance morajo obdržati obsežno omrežje merilnih mest, ki med drugim mora 
vključevati zadostno število postaj za spremljanje prometa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Predlog spremembe 43
Priloga XI, oddelek B, tabela, del „PM10“

Skupno stališče Sveta

Čas 
povprečenja

Mejna vrednost Sprejemljivo preseganje Datum, do 
katerega je 
treba doseči 

mejno 
vrednost

PM10

1 dan

50 µg/m3, ne sme biti 
presežena več kakor 

35-krat v koledarskem 
letu

50 %

Koledarsko 
leto 40 µg/m3 20 %
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Predlog spremembe Parlamenta

Čas 
povprečenja

Mejna vrednost Sprejemljivo preseganje Datum, do 
katerega je 
treba doseči 

mejno 
vrednost

PM10

1 dan
50 µg/m3, ne sme biti 

presežena več kakor 35-
krat v koledarskem letu*

50 %

Koledarsko 
leto 40 µg/m3 20 %

do 31. 
decembra 

2009
Koledarsko 
leto

30 µg/m3 20 % 1. januar
2010

* razen če tega ni mogoče doseči zaradi disperzijskih značilnosti glede na določeno mesto, 
neugodnih meteoroloških ali geografskih pogojev. Države članice morajo določiti točno 
število dni, ko je mejna vrednost lahko presežena, to je največ 55 dni, in Komisiji 
nemudoma posredovati besedilo te določbe. 

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog spremembe 44
Priloga XI, oddelek B, tabela, del „PM10“

PM10 Koledarsko leto PM10 Koledarsko leto
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40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 82 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jules Maaten

Predlog spremembe 45
Priloga XI, oddelek B, tabela, del „PM10“

PM10 1 dan PM10 1 dan

50 µg/m3, ne sme biti presežena več kakor 
35-krat v koledarskem letu

50 µg/m3, ne sme biti presežena več kakor 
35-krat v koledarskem letu*

(*) razen če tega ni mogoče doseči zaradi 
disperzijskih značilnosti glede na določeno 
mesto, neugodnih meteoroloških ali 
geografskih pogojev ali večjega deleža 
onesnaževal, ki se prenašajo prek meja. 
Države članice morajo določiti točno število 
dni, ko je mejna vrednost lahko presežena, 
to je največ 55 dni, in Komisiji nemudoma 
posredovati besedilo te določbe.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vključitev ideje predloga spremembe 82 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 46
Priloga XIV, oddelek B, tabela 

Skupno stališče Sveta

AEI v letu 2010 Ciljno zmanjšanje izpostavljenosti za 
leto 2010

Leto, do katerega je 
treba doseči ciljno 

zmanjšanje 
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izpostavljenosti na 
nacionalni ravni

Nad 13 µg/m3 20 odstotkov
7–13 µg/m3 (AEI x 1,5) odstotkov

2020

Predlog spremembe Parlamenta

AEI v letu 2010 Ciljno zmanjšanje izpostavljenosti za 
leto 2010

Leto, do katerega se 
doseže ciljno 
zmanjšanje 

izpostavljenosti na 
nacionalni ravni

Nad 13 µg/m3 25 odstotkov
7–13 µg/m3 (AEI x 1,9) odstotkov

2020

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 47
Priloga XIV, oddelek B, tabela 

Skupno stališče Sveta

AEI v letu 

2010

Ciljno zmanjšanje izpostavljenosti za leto 

2010

Leto, do katerega je 

treba doseči ciljno 
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zmanjšanje 

izpostavljenosti na 

nacionalni ravni

Nad 13 

µg/m3

20 odstotkov

7–13 µg/m3 (AEI x 1,5) odstotkov

2020

Predlog spremembe Parlamenta

AEI v letu 

2010

Ciljno zmanjšanje izpostavljenosti za leto 

2010

Leto, do katerega se 

doseže ciljno 

zmanjšanje 

izpostavljenosti na 

nacionalni ravni

Nad 13 

µg/m3

20 odstotkov

7–13 µg/m3 (AEI x 1,5) odstotkov

2020

Or. en

Obrazložitev

Odločitev Evropskega sveta marca 2007 za določitev cilja 20–30 % zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 je nova pomembna okoliščina in dejansko spreminja 
razmerja med stroški in koristmi v prid ambicioznejšim mejnim vrednostim za varovanje 
zdravja državljanov. Ciljno zmanjšanje izpostavljenosti je bistvena dopolnitev mejnih 
vrednosti in zato predstavlja pomemben element v strategiji za zmanjšanje vplivov 
onesnaževanja z delci PM na zdravje. Vseeno pa bi moralo postati pravno zavezujoče, da bi 
zagotovili dejansko sprejetje ustreznih ukrepov za dosego zahtevanega zmanjšanja 
izpostavljenosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 48
Priloga XIV, oddelek C

Skupno stališče Sveta

C. CILJNE VREDNOSTI

Čas povprečenja Ciljne vrednosti Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 1. januar 2010

Predlog spremembe Parlamenta

C. CILJNA VREDNOST

Čas povprečenja Ciljna vrednost Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 10 µg/m3 1. januar 2010

Or. en

(Člen 62(2)(d) Poslovnika)

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 49
Priloga XIV, oddelek C



PE394.128v01-00 20/35 AM\685498SL.doc

SL

Skupno stališče Sveta

C. CILJNE VREDNOSTI

Čas povprečenja Ciljne vrednosti Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 1. januar 2010

Predlog spremembe Parlamenta

C. CILJNA VREDNOST

Čas povprečenja Ciljna vrednost Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 12 µg/m3 1. januar 2010

Or. en

Obrazložitev

Odločitev Evropskega sveta marca 2007 za določitev cilja 20–30 % zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 je nova pomembna okoliščina in dejansko spreminja 
razmerja med stroški in koristmi v prid ambicioznejšim mejnim vrednostim za varovanje 
zdravja državljanov. Nedavne analize Evropske agencije za okolje (EEA) kažejo, da se bo 
zaradi okrepljenih podnebnih politik kakovost zraka v mestih, vključno s kritičnimi točkami, 
precej izboljšala. Stroški izvajanja trenutno veljavne zakonodaje v zvezi z onesnaževanjem 
zraka naj bi se po ocenah pri 40 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030 
zmanjšali za okrog 12 milijard EUR na leto.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 50
Priloga XIV, oddelek C

Skupno stališče Sveta

C. CILJNE VREDNOSTI

Čas povprečenja Ciljne vrednosti Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 1. januar 2010

Predlog spremembe Parlamenta

C. CILJNA VREDNOST
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Čas povprečenja Ciljna vrednost Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 12 µg/m3 1. januar 2010

Or. en

Obrazložitev

Nižja ciljna vrednost je potrebna za ustrezno varovanje zdravja ljudi, saj je onesnaženost z 
delci PM povezana z boleznimi dihal, srčnimi obolenji, trombozo in kapjo milijonov ljudi v 
EU ter po ocenah s 350 000 primeri prezgodnje smrti vsako leto. V nedavnem poročilu 
(poročilo SZO z naslovom „WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005“, objavljeno 5. oktobra 2006) je 
predlagano znižanje vrednosti na 10 µg/m3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 51
Priloga XIV, oddelek C

Skupno stališče Sveta

C. CILJNE VREDNOSTI

Čas povprečenja Ciljne vrednosti Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 1. januar 2010

Predlog spremembe Parlamenta

C. CILJNA VREDNOST

Čas povprečenja Ciljna vrednost Datum, do katerega je treba doseči ciljno 
vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 1. januar 2010*

* Datum, do katerega mora ciljno vrednost doseči Republika Poljska: 1. januar 2015.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 52
Priloga XIV, oddelek D

Skupno stališče Sveta

Čas povprečenja Mejna vrednost Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega 

je treba doseči 

mejno vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po 

tem, za enake letne 

odstotke, dokler do 1. 

januarja 2015 ne doseže 

0 %

1. januar 2015

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe Parlamenta

Čas povprečenja Mejna vrednost Sprejemljivo preseganje1 Datum, do katerega 

je treba doseči 

mejno vrednost

Koledarsko leto 10 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po 

1. januar 2015
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tem, za enake letne 

odstotke, dokler do 1. 

januarja 2015 ne doseže 

0 %

1 Najvišje sprejemljivo preseganje se uporablja tudi v skladu s členom 15(4).

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

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 
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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 53
Priloga XIV, oddelek D

Skupno stališče Sveta

D. MEJNA VREDNOST

Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 1. januar 2015
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naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe Parlamenta

D. MEJNA VREDNOST

Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 12 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

1. januar 2015

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev Evropskega sveta marca 2007 za določitev cilja 20–30 % zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 je nova pomembna okoliščina in dejansko spreminja 
razmerja med stroški in koristmi v prid ambicioznejšim mejnim vrednostim za varovanje 
zdravja državljanov. Nedavne analize Evropske agencije za okolje (EEA) kažejo, da bo zaradi 
okrepljenih podnebnih politik kakovost zraka v mestih, vključno s kritičnimi točkami, precej 
izboljšala. Stroški izvajanja trenutno veljavne zakonodaje v zvezi z onesnaževanjem zraka naj 
bi se po ocenah pri 40 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšali za 
okrog 12 milijard EUR na leto.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 54
Priloga XIV, oddelek D

Skupno stališče Sveta

D. MEJNA VREDNOST

Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

1. januar 2015

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe Parlamenta

D. MEJNA VREDNOST

Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

1. januar 2015**

* Datum začetka veljavnosti te direktive.
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** Datum, do katerega mora ciljno vrednost doseči Republika Poljska: 1. januar 

2020.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dorette Corbey in Anders Wijkman

Predlog spremembe 55
Priloga XIV, oddelek D

Skupno stališče Sveta

D. MEJNA VREDNOST

Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

1. januar 2015

* Datum začetka veljavnosti te direktive.
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Predlog spremembe Parlamenta

D. MEJNA VREDNOST

Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 15 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

1. januar 2015

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Henrik Lax

Predlog spremembe 56
Priloga XIV, oddelek D

Skupno stališče Sveta

D. MEJNA VREDNOST
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Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 25 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

1. januar 2015

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe Parlamenta

D. MEJNA VREDNOST

Čas povprečenja Mejna 

vrednost

Sprejemljivo preseganje Datum, do katerega je 

treba doseči mejno 

vrednost

Koledarsko leto 12 µg/m3 20 % …*, zmanjšanje 

naslednjega 1. januarja in 

vsakih 12 mesecev po tem, 

za enake letne odstotke, 

dokler do 1. januarja 2015 

ne doseže 0 %

1. januar 2015

* Datum začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Nižja mejna vrednost je potrebna za ustrezno varovanje zdravja ljudi, saj je onesnaženost z 
delci PM povezana z boleznimi dihal, srčnimi obolenji, trombozo in kapjo milijonov ljudi v 
EU ter po ocenah s 350 000 primeri prezgodnje smrti vsako leto. V nedavnem poročilu 
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(poročilo SZO z naslovom „WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005“, objavljeno 5. oktobra 2006) je 
predlagano znižanje vrednosti na 10 µg/m3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 57
Priloga XV, oddelek A, odstavek 6 (b)

(b) podrobnosti o možnih ukrepih za 
zboljšanje kakovosti zraka.

(b) podrobnosti o možnih ukrepih za 
zboljšanje kakovosti zraka, vključno z 
možnimi posebnimi ukrepi za zaščito otrok, 
če je to potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka za otroke bodo v tem okviru morda bolj specifični 
oziroma drugačni.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, John Bowis in Frédérique Ries

Predlog spremembe 58
Priloga XV, oddelek A, odstavek 6 (b a) (novo)

(ba) podrobnosti o možnih ukrepih za 
izboljšanje kakovosti zraka za otroke.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko so ukrepi za varovanje javnega zdravja pred onesnaženostjo zraka vključeni v 
Prilogo XV, oddelek A, odstavek 6(b), bodo ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka za otroke v 
tem okviru morda bolj specifični ali dejansko drugačni. Od prve obravnave so na dan prišli 
številni novi znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke onesnaženosti zraka na zdravje otrok. 
Nove študije so bile opravljene na Nizozemskem, v Franciji in Kaliforniji (Brauer et al. 2007, 
Annesi–Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007). 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, John Bowis in Frédérique Ries

Predlog spremembe 59
Priloga XV, oddelek A, odstavek 8, uvod

8. Podrobnosti o ukrepih ali projektih, ki so 
bili sprejeti za zmanjšanje onesnaženosti po 
začetku veljavnosti te direktive:

8. Podrobnosti o ukrepih ali projektih, ki so 
bili sprejeti za zmanjšanje onesnaženosti, 
vključno s posebnimi ukrepi za zmanjšanje 
izpostavljenosti otrok, po začetku 
veljavnosti te direktive:

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko so ukrepi za varovanje javnega zdravja pred onesnaženostjo zraka sedaj 
vključeni, bodo prihodnji ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka za otroke v tem okviru morda 
bolj specifični ali dejansko drugačni. Od prve obravnave so na dan prišli številni novi 
znanstveni dokazi, ki osvetljujejo učinke onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Nove študije so 
bile opravljene na Nizozemskem, v Franciji in Kaliforniji (Brauer et al. 2007, Annesi–
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 60
Priloga XV, oddelek A, odstavek 8, uvod

8. Podrobnosti o ukrepih ali projektih, ki so 
bili sprejeti za zmanjšanje onesnaženosti po 
začetku veljavnosti te direktive:

8. Podrobnosti o ukrepih ali projektih, ki so 
bili sprejeti za zmanjšanje onesnaženosti, 
vključno s posebnimi ukrepi za zmanjšanje 
izpostavljenosti otrok, kadar je to potrebno, 
po začetku veljavnosti te direktive:

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka za otroke bodo v tem okviru morda bolj specifični 
oziroma drugačni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 61
Priloga XV, oddelek A, odstavek 9 

9. Podrobnosti o dolgoročno načrtovanih ali 
raziskovalnih ukrepih ali projektih.

9. Podrobnosti, vključno z opisom 
dodeljenih finančnih sredstev, o dolgoročno 
načrtovanih ali raziskovalnih ukrepih ali 
projektih.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 51, sprejet v prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 62
Priloga XV, oddelek B, odstavek 3, uvod

3. Podatki o vseh ukrepih za zmanjšanje 
onesnaženosti zraka, ki so bili upoštevani na 
ustrezni lokalni, regionalni ali nacionalni 
ravni za izvajanje v zvezi z dosego ciljev 
glede kakovosti zraka, vključujejo:

3. Podatki o vseh ukrepih za zmanjšanje 
onesnaženosti zraka, katerih izvajanje je 
načrtovano na ustrezni lokalni, regionalni 
ali nacionalni ravni v zvezi z dosego ciljev 
glede kakovosti zraka, vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vključitev ideje predloga spremembe 52 iz prve obravnave. Treba je prikazati 
sprejete ukrepe. Zgolj upoštevanje ukrepov ne zadošča.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 63
Priloga XV, oddelek B, odstavek 3 (d)

(d) ukrepe za omejitev emisij zaradi prometa 
prek prometnega načrtovanja in upravljanja 
(vključno s cenami med prometnimi 
konicami, diferenciranimi parkirninami ali 
drugimi ekonomskimi spodbudami;
določitev „območij z manjšimi emisijami“);

(d) ukrepe za omejitev emisij zaradi prometa 
prek prometnega načrtovanja in upravljanja 
(vključno s cenami med prometnimi 
konicami, diferenciranimi parkirninami ali 
drugimi ekonomskimi spodbudami;
določitev „območij z manjšimi emisijami“) 
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ter spodbujanje javnega prevoza in 
nemotoriziranih vrst prevoza (na primer 
kolesarjenja in hoje);

Or. en

Obrazložitev

Pred kratkim se je izkazalo, da 21 od 25 držav članic ni uspelo ohraniti obstoječih mejnih 
vrednosti. V večini primerov je bil razlog za neuspeh to, da niso vedele, katere ukrepe bi 
morale sprejeti za upoštevanje mejnih vrednosti. Državam članicam bi bilo treba dati 
natančne smernice tudi za zagotovitve enakosti pri morebitnih odstopanjih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Satu Hassi

Predlog spremembe 64
Priloga XV, oddelek B, odstavek 3 (g a) (novo)

(ga) posebne ukrepe za zmanjšanje 
izpostavljenosti otrok ali drugih občutljivih 
skupin.

Or. en

Obrazložitev

Posebni blažilni ukrepi za varovanje zdravja otrok se lahko razlikujejo glede na lokacijo ali 
vrsto izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, John Bowis in Frédérique Ries

Predlog spremembe 65
Priloga XV, oddelek B, odstavek 3 (g) a (novo)

(ga) ukrepe za varovanje zdravja otrok ali 
drugih občutljivih skupin.

Or. en

Obrazložitev

Posebni blažilni ukrepi za varovanje zdravja otrok se lahko razlikujejo glede na lokacijo ali 
vrsto izpostavljenosti. Od prve obravnave so na dan prišli številni novi znanstveni dokazi, ki 
osvetljujejo učinke onesnaženosti zraka na zdravje otrok. Nove študije so bile opravljene na 
Nizozemskem, v Franciji in Kaliforniji (Brauer et al. 2007, Annesi–Maesano et al. 2007, 
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Islam et al. 2007).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij in Johannes Blokland

Predlog spremembe 66
Priloga XVI a (novo)

PRILOGA XVI A
UKREPI, KI JIH MORA KOMISIJA 
SPREJETI PRI VIRU, DA SE DRŽAVAM 
ČLANICAM OMOGOČI DOSEGANJE 
MEJNIH VREDNOSTI KAKOVOSTI 
ZRAKA DO DOLOČENIH ROKOV
– vključitev kurilnih naprav z močjo od 20 
do 50 megavatov v Direktivo 96/61/ES;
– EURO VI za težka vozila;
– novi standardi za gospodinjske 
toplovodne instalacije;
– ukrepi, usklajeni na ravni Skupnosti, za 
spodbujanje lastnikov plovil k 
zmanjševanju emisij in/ali za uvedbo 
standardov za emisije ladijskih motorjev 
plovil EU ali dogovor o novih standardih za 
emisije ladijskih motorjev na ravni 
Mednarodne pomorske organizacije (IMO).

Or. nl

Obrazložitev

Ponovno se vloži predlog spremembe 84 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 67
Priloga XVI a (novo)

 UKREPI SKUPNOSTI V ZVEZI Z VIRI 
EMISIJ, KI JIH JE TREBA SPREJETI, 
DA SE DRŽAVAM ČLANICAM 
OMOGOČI DOSEGANJE MEJNIH 
VREDNOSTI KAKOVOSTI ZRAKA DO 
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DOLOČENIH ROKOV

1. Da bi državam članicam omogočili 
doseganje mejnih vrednosti iz te direktive 
do določenih rokov, Komisija v roku dveh 
let od začetka veljavnosti te direktive 
predloži predloge zavezujočih pravnih 
določb EU glede virov onesnaževanja in v 
zvezi s strožjimi mejnimi vrednostmi emisij.
Ti predlogi morajo obravnavati najmanj 
naslednja področja in onesnaževalce, 
katerih emisije onesnaževal je treba 
zmanjšati:

§ standarde za vse zadevne 
nepremične naprave, ki 
onesnažujejo, npr. vključitev 
kurilnih naprav z močjo od 20 do 50 
megavatov v Direktivo 96/61/ES;

§ standarde za motorizirana vozila ali 
plovila vseh velikosti in razredov, ki 
potujejo po zemlji, zraku in morju;
npr. EURO VI za težka vozila ali 
ukrepi, usklajeni na ravni 
Skupnosti, za spodbujanje lastnikov 
plovil k zmanjševanju emisi, ali 
dogovori o emisijah ladijskih 
motorjev v okviru Mednarodne 
pomorske organizacije (IMO);

§ nove standarde za gospodinjske 
toplovodne instalacije;

§ motorje in gradbeno mehanizacijo;

§ kmetijstvo (med drugim gnojenje in 
živinorejo).

2. Komisija vsakih pet let Svetu in 
Parlamentu predloži poročilo o 
napredku v zvezi s predpisi iz odstavka 1 
in njihovem izvajanju v državah 
članicah.

Or. de

Obrazložitev

Ponovna vključitev idej predloga spremembe 84 iz prve obravnave. 
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Ukrepi, povezani z emisijami, bi morali imeti prednost pred ukrepi za zaščito pred imisijami. 
Za zagotovitev prednosti okoljske politike v zvezi z emisijami glede delcev bi bilo treba 
vključiti vse vire emisij. Ukrepi v zvezi z imisijami se lahko sprejmejo kot dopolnilni ukrepi, če 
in v kolikor želene ravni zaščite glede na sedanje ali prihodnje stanje na področju tehnologije 
ni mogoče doseči z ukrepi, povezanimi z emisijami, ali pa bi ukrepi, povezani z emisijami, za 
onesnaževalca predstavljali predolgotrajno breme.
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