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PR_COD_2am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (16477/2006 – C6-0000/2007),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2005)0447)2,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 15

(15) Stávající mezní hodnoty pro kvalitu 
ovzduší by měly zůstat beze změny. U 
oxidu dusičitého, benzenu a částic PM10
by však mělo být možné prodloužit lhůtu, v 
níž musí být hodnot dosaženo, nebo získat 
dočasnou výjimku z povinnosti uplatňovat 
určité mezní hodnoty v případech, kdy se 
navzdory provádění příslušných opatření 
ke snížení znečištění vyskytnou v 
konkrétních zónách a aglomeracích vážné 
problémy s dodržením hodnot. Jakékoli 
prodloužení nebo dočasná výjimka pro 
dané zóny a aglomerace by měly být 
doprovázeny souhrnným plánem, který 

(15) U oblastí a aglomerací s obzvláště 
obtížnými podmínkami by však mělo být 
možné prodloužit lhůtu, v níž musí být 
mezních a cílových hodnot kvality ovzduší
dosaženo, v případech, kdy se navzdory 
provádění příslušných opatření ke snížení 
znečištění vyskytnou v konkrétních zónách 
a aglomeracích vážné problémy s 
dodržením hodnot. Jakékoli prodloužení 
pro dané zóny a aglomerace by mělo být 
doprovázeno souhrnným plánem nebo 
programem, který zajistí dosažení hodnot 
v prodloužené lhůtě.

Pokud do 1. ledna 2010 nevstoupí v 
  

1 Texty přijaté 26.9.2006, P6_TA(2006)0362.
2 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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posoudí Komise a který zajistí dosažení 
hodnot v prodloužené lhůtě.

platnost nezbytná opatření Společenství 
odpovídající úmyslu snížit emise u zdroje 
na úroveň zvolenou v tematické strategii o 
znečištění ovzduší, včetně přinejmenším 
těch opatření, která jsou zmíněna v příloze 
XVIa, je flexibilita pro členské státy ještě 
důležitější, protože bez těchto opatření 
nebudou některé členské státy i při 
vynaložení maximálního úsilí na 
vnitrostátní schopny tyto mezní hodnoty 
splnit. 

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 7 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 6 odst. 2

2. Ve všech zónách a aglomeracích, v 
nichž úroveň znečišťujících látek 
uvedených v odstavci 1 překračuje horní 
práh posuzování stanovený pro tyto 
znečišťující látky, se k posuzování kvality 
vnějšího ovzduší použije stacionární 
měření. Aby stacionární měření 
poskytovala dostatečné informace o 
prostorovém rozložení kvality vnějšího 
ovzduší co do prostorového rozložení, 
mohou být doplněna modelováním nebo 
orientačními měřeními.

2. Ve všech zónách a aglomeracích, v 
nichž úroveň znečišťujících látek 
uvedených v odstavci 1 překračuje horní 
práh posuzování stanovený pro tyto 
znečišťující látky, se k posuzování kvality 
vnějšího ovzduší použije stacionární 
měření. Aby stacionární měření 
poskytovala dostatečné informace o 
prostorovém rozložení kvality vnějšího 
ovzduší, jsou doplněna modelováním nebo 
orientačními měřeními.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 16 z prvního čtení. Vedle stacionárního měření by 
mělo být povinné i modelování a/nebo orientační měření. Modelování se prokazatelně 
osvědčilo a významným dílem přispívá k sestavování spolehlivých datových souborů o kvalitě 
ovzduší. To platí zejména u údajů o PM2,5.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 6 odst. 3

3. Ve všech zónách a aglomeracích, 
v nichž je úroveň znečišťujících látek 
uvedených v odstavci 1 nižší než horní 

3. Ve všech zónách a aglomeracích, 
v nichž je úroveň znečišťujících látek 
uvedených v odstavci 1 nižší než horní 
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práh posuzování stanovený pro tyto látky, 
může být k posuzování kvality vnějšího 
ovzduší použita kombinace stacionárních 
měření a modelování nebo orientačních 
měření.

práh posuzování stanovený pro tyto látky,
je k posuzování kvality vnějšího ovzduší 
použita kombinace stacionárních měření a 
modelování nebo orientačních měření. 

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 17 z prvního čtení. Vedle stacionárního měření by 
mělo být povinné i modelování a/nebo orientační měření. Modelování se prokazatelně 
osvědčilo a významným dílem přispívá k sestavování spolehlivých datových souborů o kvalitě 
ovzduší. To platí zejména u údajů o PM2,5.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 7 odst. 3a (nový)

3a. Komise a členské státy zajistí, aby se 
používala jednotná kritéria pro výběr míst 
odběru vzorků.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 22 z prvního čtení. Čisté ovzduší má vliv také na 
dosažení lisabonských cílů (zejména pokud jde o usazování podniků, cestovní ruch a 
neomezený provoz dodavatelů). Musí být zajištěn jednotný systém umísťování míst odběru 
vzorků. Současná praxe při měření se v jednotlivých členských státech výrazně liší, což 
znemožňuje výsledky měření srovnávat.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 13 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby úrovně oxidu 
siřičitého, PM10, olova a oxidu uhelnatého 
ve vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné 
části jejich zón a aglomerací mezní 
hodnoty stanovené v příloze XI. 

1. S ohledem na oddíl A přílohy III 
členské státy zajistí, aby úrovně oxidu 
siřičitého, PM10, olova a oxidu uhelnatého 
ve vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné 
části jejich zón a aglomerací mezní 
hodnoty stanovené v příloze XI.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 24 z prvního čtení. Znění navržené Komisí na jedné 
straně v článku 13 vyžaduje, aby byly mezní hodnoty (pro ochranu lidského zdraví) dosaženy 
členskými státy na celém jejich území (to znamená všude); na druhé straně příloha III 
vyžaduje, aby místa odběru vzorků zaměřené na ochranu lidského zdraví byla umístěna tam, 
kde je obyvatelstvo pravděpodobně vystavené znečišťujícím látkám po dobu významnou ve 
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vztahu k průměrované době dotyčné mezní hodnoty nebo kde je vystaveno znečišťujícím 
látkám obecně. Zóny, pro něž platí mezní hodnoty (čl. 13), a zóny, kde je vyhovující stav 
kontrolován a prokazován měřením (příloha III) nejsou tedy totožné; systém hodnocení 
(založený alespoň na sledování) neodpovídá zónám, pro něž platí mezní hodnoty. Tento 
rozpor přivádí členské státy, veřejnost a Komisi do velmi složité situace a pravděpodobně by 
byl podnětem pro nekonečné soudní pře.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 21 odst. 1

1. Členské státy mohou vymezit zóny nebo 
aglomerace, v nichž jsou mezní hodnoty 
PM10 ve vnějším ovzduší překročeny 
v důsledku resuspenzí částic ze zimního 
posypu silnic pískem nebo solí.

1. Členské státy mohou vymezit zóny nebo 
aglomerace, v nichž jsou mezní hodnoty 
PM10 ve vnějším ovzduší překročeny 
v důsledku resuspenzí částic ze zimního 
posypu silnic pískem nebo solí nebo z 
čištění silnic, za předpokladu, že nejsou 
dotčeny úrovně PM2,5.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 25 z prvního čtení. Skutečná rizika jsou spojena s 
částicemi PM 2,5. Částice v rozmezí od PM2,5 do PM10 se většinou usazují v horních cestách 
dýchacích, pro něž je charakteristický rychlý mechanismus odstraňování, takže dlouhodobé 
následky nevznikají.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 22 odst. 2

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

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

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

_____________

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

_____________

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

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 81 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 22 odst. 4 pododstavec 1 a 2

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

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

Pokud do devíti měsíců od obdržení tohoto 
oznámení Komise nevznese žádné 
námitky, považují se příslušné podmínky 
pro použití odstavce 1 nebo 2 za splněné.

Pokud do šesti měsíců od obdržení tohoto 
oznámení Komise nevznese žádné 
námitky, považují se příslušné podmínky 
pro použití odstavce 1 nebo 2 za splněné.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 81 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 23 odst. 1 pododstavec 3

Tyto plány obsahují alespoň informace 
uvedené v oddíle A přílohy XV a 

Tyto plány nebo programy obsahují 
alespoň informace uvedené v příloze XV. 
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neprodleně se oznamují Komisi, ale 
nejpozději do dvou let po skončení roku, v 
němž bylo zaznamenáno první překročení.

Mohou zahrnovat opatření podle článku 
24.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 32 z prvního čtení. V plánech a programech, které 
slouží ke všeobecnému poklesu zatížení ovzduší, mohou být za účelem zjednodušení přijata 
preventivně opatření podle článku 22 pro rychlé snížení špičkového zatížení. 

Informace o plánech a programech snížení znečištění ovzduší jsou již teď předávány v 
elektronické formě. Slovo „neprodleně“ bylo vypuštěno, jelikož ne každý plán je 
bezprostředně po vypracování předán Komisi. Je smysluplnější plány nejprve shromáždit na 
národní úrovni a Komisi předat informace souhrnně za celý rok. To odpovídá i současné 
praxi. Komise může postup předávání podle čl. 26 odst. 2 upravit blíže.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 24 odst. 1

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

1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci 
existuje riziko, že úrovně znečišťujících 
látek ve vnějším ovzduší překročí jednu 
nebo více mezních, cílových nebo 
varovných prahových hodnot uvedených 
v příloze XII, XI, XII a XIV, členské státy 
vypracují tam, kde se to zdá vhodné, akční 
plány uvádějící opatření, jež mají být v 
krátkodobém horizontu přijata za účelem 
snížení rizika a omezení doby trvání 
takového výskytu. 

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

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

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 35 z prvního čtení. Není jasné, proč by se výjimky 
uvedené ve druhém pododstavci měly týkat pouze ozonu. Ustanovení, že musí být vypracovány 
krátkodobé akční plány pouze tehdy, pokud opatření, jež stanovují, mohou za daných 
podmínek a s ohledem na zásadu proporcionality významným způsobem přispět ke zlepšení 
kvality ovzduší, je úplnou samozřejmostí.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 24 odst. 2

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

2. Krátkodobé akční plány uvedené v 
odstavci 1 mohou v konkrétních případech 
stanovit opatření, která se osvědčila jako 
krátkodobě účinná, pro regulaci a 
případně i pozastavení činností, včetně 
provozu motorových vozidel, které jsou 
jednoznačným původcem zvýšení rizika
překročení příslušných mezních či cílové 
hodnoty nebo varovné prahové hodnoty. 
Čl. 23 odst. 1 třetí pododstavec se 
použije přiměřeně.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 36 z prvního čtení. Opatření obsažená v 
krátkodobých akčních plánech musí být v krátkém období opravdu účinná. Navíc v případě, že 
by měly být činnosti pozastaveny, je třeba, aby byla příčinná souvislost jasná. A konečně, 
zmiňovat pouze provoz motorových vozidel je neobjektivní.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 24 odst. 3

3. Pokud členské státy vypracují 
krátkodobý akční plán, zpřístupní 
veřejnosti a příslušným organizacím, jako 
jsou organizace zaměřené na životní 
prostředí, organizace spotřebitelů, 
organizace zastupující zájmy citlivých 
skupin obyvatelstva a jiné významné 
subjekty zaměřené na zdravotní péči, jak 
výsledky svých výzkumů ohledně
proveditelnosti a obsah konkrétních 
krátkodobých akčních plánů, tak i 
informace o provádění těchto plánů.

3. Pokud členské státy vypracují 
krátkodobý akční plán, zpřístupní 
veřejnosti a příslušným organizacím, jako 
jsou organizace zaměřené na životní 
prostředí, organizace spotřebitelů, 
organizace zastupující zájmy citlivých 
skupin obyvatelstva, jiné významné 
subjekty zaměřené na zdravotní péči a 
zainteresované profesní organizace, jak 
výsledky svých výzkumů ohledně 
proveditelnosti a obsah konkrétních 
krátkodobých akčních plánů, tak i 
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informace o provádění těchto plánů.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 37 z prvního čtení. Opatření stanovená v plánech se 
týkají hlavně dopravy a přímo či nepřímo hospodářské činnosti. Je proto důležité zajistit, aby 
proběhly konzultace se zainteresovanými profesními organizacemi a aby byly informovány.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 26 odst. 1 úvodní část

1. Členské státy zajistí, aby byla veřejnost i 
příslušné organizace, jako jsou organizace 
zaměřené na životní prostředí, 
spotřebitelské organizace, organizace 
zastupující zájmy citlivých skupin 
obyvatelstva a jiné příslušné subjekty 
zaměřené na zdravotní péči, řádně a včas 
informovány o těchto skutečnostech:

1. Členské státy zajistí, aby byla veřejnost i 
příslušné organizace, jako jsou organizace 
zaměřené na životní prostředí, 
spotřebitelské organizace, organizace 
zastupující zájmy citlivých skupin 
obyvatelstva, jiné příslušné subjekty 
zaměřené na zdravotní péči a 
zainteresované profesní organizace, řádně 
a včas informovány o těchto skutečnostech:

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 39 z prvního čtení. Opatření stanovená v plánech se 
týkají hlavně dopravy a přímo či nepřímo hospodářské činnosti. Je proto důležité zajistit, aby 
proběhly konzultace se zainteresovanými profesními organizacemi a aby byly informovány.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 32 odst. 3

Jako součást přezkumu Komise rovněž 
vypracuje zprávu o zkušenostech s 
monitorováním PM10 a PM2,5 , v níž 
zohlední technický pokrok, pokud jde o 
automatické měřicí technologie. Případně 
se navrhnou nové referenční metody 
měření PM10 a PM2,5 .

Jako součást přezkumu Komise rovněž 
vypracuje zprávu o zkušenostech s 
monitorováním PM10 a PM2,5 , v níž 
zohlední technický pokrok, pokud jde o 
automatické měřicí technologie. Případně 
se navrhnou nové referenční metody 
měření PM10 a PM2,5. Při přezkumu se 
Komise přesvědčí, zda stačí nadále 
stanovit mezní hodnoty pro PM10 nebo zda 
by měly být nahrazeny mezními 
hodnotami pro PM2,5.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 64 z prvního čtení. Vedle PM10 směrnice zavádí 
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rovněž PM2,5. Pokud se při přezkumu směrnice ukáže, že mezní hodnoty pro PM2,5 jsou 
žádoucí, norma PM10 by měla být zrušena.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 33 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do …*.     

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do …*.     

_______________

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

_______________

* Úř. věst.: dvanáct měsíců ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.*

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 44 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 16
Příloha III oddíl A odst. 1a (nový)

1a. Členské státy zajistí, aby hodnoty 
oxidu siřičitého, PM10, olova a oxidu 
uhelnatého v ovzduší nepřekračovaly 
nikde na jejich území mezní hodnoty 
stanovené v příloze XI.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 60 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 17
Příloha III oddíl A odst. 2

2. Dodržování mezních hodnot zaměřených 
na ochranu lidského zdraví se neposuzuje 
na těchto místech:

2. Dodržování limitních hodnot 
zaměřených na ochranu lidského zdraví se 
neposuzuje na těchto místech: 

(-a) na místech, na nichž podle kritérií 
této přílohy nejsou umístěna žádná místa 
odběru vzorků pro znečisťující látky, na 
něž se vztahuje tato příloha;

(a) v místech, jež se nacházejí v oblastech, 
kam nemá veřejnost přístup a které nejsou 

(a) v místech, jež se nacházejí v oblastech, 
kam nemá veřejnost přístup nebo které 
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trvale osídleny; nejsou vůbec či trvale osídleny;

(aa) v továrnách nebo v průmyslových 
zařízeních, na něž se vztahují veškerá 
příslušná ustanovení ohledně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a do nichž 
nemá přístup veřejnost;

(b) v jízdních pruzích silnic; a ve 
středních dělících pásech silnic s 
výjimkou těch, kam mají běžně přístup 
chodci.

(b) v jízdních pruzích silnic; a ve 
středních dělících pásech silnic s 
výjimkou těch, kam mají běžně přístup 
chodci;
(ba) v oblastech, v nichž nedochází 
k přímému nebo nepřímému vystavení 
široké veřejnosti znečišťujícím látkám po 
významně dlouhou dobu.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 60 z prvního čtení. Cílem těchto nových bodů je 
ujasnit, že na jistých místech členského státu, která nejsou pro vystavení obyvatel 
znečišťujícím látkám závažná, není potřeba mezní hodnoty vyhodnocovat. Jsou jimi taková 
místa, kde nedochází k přímému či nepřímému vystavení široké veřejnosti znečišťujícím 
látkám po významně dlouhou dobu, neboť příloha III vyžaduje, aby místa odběru vzorků 
zaměřená na ochranu lidského zdraví byla umístěna tam, kde je obyvatelstvo pravděpodobně 
vystaveno znečišťujícím látkám po dobu významnou ve vztahu k průměrované době mezních 
hodnot nebo kde je vystaveno znečišťujícím látkám obecně. 

Pozměňovací návrh 18
Příloha XIV oddíl B

Společný postoj Rady

CELOSTÁTNÍ CÍL SNÍŽENÍ EXPOZICE

Průměrný 
ukazatel 
expozice v roce 
2010

Cíl snížení expozice do roku 2010 Rok, do kterého je 
třeba dosáhnout 
celostátního cíle 
snížení expozice

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

procent

2020

Pokud je průměrný ukazatel expozice v referenčním roce 7 µg/m3 nebo nižší, bude se cíl 
snížení expozice rovnat nule. Cíl snížení se rovná nule rovněž v případech, kdy průměrný 
ukazatel expozice dosáhne v kterémkoliv okamžiku během období od roku 2010 do roku 2020 
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úrovně 7 µg/m3 a drží se na této úrovni nebo pod ní.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Cíl snížení expozice vzhledem k průměrnému ukazateli 
expozice v roce 2010

Rok, do kterého je 
třeba dosáhnout 
cíle snížení 
expozice

Výchozí koncentrace 
v µg/m3 µg/m3

Cíl snížení v procentech

< 10 0 %
= 10 – <15 10 %
= 15 – <20 15 %
= 20 – < 25 20 %

>25 Veškerá možná opatření 
s účelem dosažení cíle 

20 μg/m3

2020

Pokud je průměrný ukazatel expozice v referenčním roce 10 µg/m3 nebo nižší, bude se cíl 
snížení expozice rovnat nule. Cíl snížení se rovná nule rovněž v případech, kdy průměrný 
ukazatel expozice dosáhne v kterémkoliv okamžiku během období od roku 2010 do roku 2020 
úrovně 7 µg/m3 a drží se na této úrovni nebo pod ní.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 49 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 19
Příloha XIV oddíl C

Společný postoj Rady

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

Kalendářní rok 25 µg/m3 1. ledna 2010

Pozměňovací návrh Parlamentu

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

Kalendářní rok 20 µg/m3 1. ledna 2010
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Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 50 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 20
Příloha XIV oddíl D

Společný postoj Rady

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

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

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

1. ledna 2015

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh Parlamentu

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

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

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

1. ledna 2015

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

* Den vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 50 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 21
Příloha XVIa (nová)

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

Odůvodnění

Je znovu předkládán pozměňovací návrh 84 z prvního čtení.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Analýza společného postoje Rady

Společný postoj ke směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší Rada přijala za německého 
předsednictví dne 28. června 2007. Ačkoli existují jisté rozdíly mezi textem Evropského 
parlamentu po prvním čtení a textem Rady, téměř polovina pozměňovacích návrhů 
Evropského parlamentu přijatých ve Štrasburku dne 26. září 2006 byla převzata doslovně, 
zčásti nebo obsahově. 

Ve svém společném postoji Rada souhlasí s některými klíčovými pozměňovacími návrhy 
původně předloženými Evropským parlamentem, kterými jsou: 

• cílová hodnota pro PM2,5 v roce 2010, jež bude v roce 2015 nahrazena závaznou mezní 
hodnotou,

• možnost odložit dosažení mezních hodnot po vstupu této směrnice v platnost,
• zásada, že mezní hodnoty by měly být uplatňovány všude, avšak na jistých místech by 

dodržování mezních hodnot nemělo být posuzováno.

Vedle těchto oblastí shody existují také důležité rozdíly: Rada nepřijímá žádné změny 
ustanovení, pokud jde o existující denní a roční mezní hodnoty pro PM10 obsažené v příloze 
XI, a odmítá návrh Evropského parlamentu spojit všechny výjimky s přijetím dodatečných 
opatření Společenství týkajících se zdrojů znečištění.

Navíc, ačkoli panuje jednoznačná shoda ohledně časového harmonogramu zavedení PM2,5
(cílová hodnota v roce 2010, mezní hodnota v roce 2015), Rada volí méně přísnou hodnotu 
25µg/m3 – namísto 20 µg/m3 navržených Evropským parlamentem – a to v případě obou 
hodnot. Na druhou stranu Rada povoluje menší pružnost – maximálně pouhé tři roky po 
vstupu této směrnice v platnost – při odkladu dosažení mezních hodnot podle článku 22 (dříve 
článek 20).

II. Priority pro druhé čtení v Evropském parlamentu

Zpravodaj se výrazně angažuje pro dosažení dohody po druhém čtení během portugalského 
předsednictví, která zajistí přijetí směrnice o kvalitě ovzduší co nejdříve, avšak také splnění 
hlavního cíle postoje Parlamentu: ambicióznější cílové a mezní hodnoty spolu 
s flexibilnějšími, důraznějšími opatřeními u zdroje a dlouhodobé cíle.

PM2,5: Vědci zjistili, že nejmenší částice jsou závažnou hrozbou pro lidské zdraví. Na rozdíl 
od hrubé frakce (PM10) jsou nejmenší částice vypouštěny téměř výlučně z antropogenních 
zdrojů: Z tohodo důvodu zpravodaj znovu předkládá pozměňovací návrhy týkající se PM2,5
a doložky o přezkumu (pozměňovací návrh 64) a vyzývá k zachování přísnějších cílových a 
mezních hodnot 20 µg/m3 v roce 2010, respektive 2015 (pozměňovací návrhy 49 a 50). 
Ačkoli je tato hodnota ambiciózní, měla by být právně závazná a bude jí do roku 2015 ve 
většině Evropy pravděpodobně dosaženo. 
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PM10: Opětovné předložení pozměňovacích návrhů týkajících se ustanovení o PM10
uvedených v příloze XI, jak roční mezní hodnotu 33 µg/m3 stejně jako ustanovení o 55denní 
výjimce pro denní mezní hodnotu, zpravodaj nenavrhuje. Žádné změny stávajících mezních 
hodnot Rada a Komise nepřijímají. Pro oba tyto orgány je jakákoli změna statu quo 
jednoznačně nepřijatelná a nejspíše by vedla rovnou k dohodovacímu řízení.

Pružnost: I přes vynaložené úsilí ke zlepšení kvality ovzduší měly členské státy v hustě 
obydlených a průmyslových oblastech západní a střední Evropy doposud výrazné problémy 
při zavádění této směrnice a dosahování mezních hodnot. 

Pro ty členské státy, jež na každé úrovni přijaly všechna opatření ke snížení znečištění, je 
proto klíčová větší pružnost při dosahování mezních hodnot. Pozměňovací návrhy související 
s přechodnými obdobími a odkladem lhůt pro dosažení mezních hodnot (pozměňovací návrhy 
7 a 81 v prvním čtení) zčásti zpravodaj předkládá znovu, avšak navrhuje délku výjimek snížit 
ze „čtyř plus dva“ na „tři plus dva“ roky, aby bylo dosaženo kompromisu s Radou.

Zpravodaj dále zdůrazňuje důležitost dlouhodobých opatření a politik pro kvalitu ovzduší 
založených na expozici. Krátkodobá opatření často nebyla účinná. Tato opatření by měla být 
dobrovolná a přijímána by měla být pouze tehdy, pokud mohou mít pozitivní vliv na 
snižování znečištění (pozměňovací návrhy 35 a 36). Dále zpravodaj znovu předkládá text EP 
týkající se přílohy III o hodnocení dodržování mezních hodnot (pozměňovací návrhy 24 a 60).

Opatření u zdroje: Znečištění musí být sníženo dodržováním stávajících právních předpisů a 
nových opatření Společenství u zdroje. Opatření Společenství ke snížení emisí jsou opožděna, 
například EURO VI pro těžká nákladní vozidla nebo revize směrnice NEC (o nejvyšších 
vnitrostátních emisních limitech). Měla by proto být opět předložena příloha XVIa 
(pozměňovací návrh 84).

Ty části textu, které spojují přechodná období s opatřeními Společenství a jež Rada odmítla, 
nicméně zpravodaj znovu nepředkládá. Je velice obtížné ukázat spojení mezi tím, že opatření 
Společenství nevstoupila v platnost, a nedodržením mezních hodnot. 

Jiná opatření: Dále zpravodaj předkládá různé pozměňovací návrhy o technických 
ustanoveních, jež v prvním čtení schválil Evropský parlament, jako jsou návrhy o povinných 
metodách modelování (pozměňovací návrhy 16 a 17), o používání jednotných kritérií pro 
výběr míst odběru vzorků (pozměňovací návrh 22), šíření informací mezi všemi zúčastněnými 
stranami (pozměňovací návrhy 37 a 39) a datum, ke kterému mají členské státy dosáhnout 
souladu s touto směrnicí (pozměňovací návrh 44) a další ustanovení.
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