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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16477/2006 – C6-0000/2007),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2005)0447)2,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 15

(15) Súčasné limitné hodnoty kvality 
ovzdušia by mali zostať nezmenené.
Avšak v prípade oxidu dusičitého, 
benzénu a suspendovaných častíc PM10 by 
malo byť možne posunúť lehotu na 
dosiahnutie súladu alebo získať dočasnú 
výnimku z povinnosti uplatňovať určite 
limitné hodnoty v prípadoch, keď bez 
ohľadu na vykonávanie primeraných 
opatrení na obmedzenie znečistenia 
existujú výrazné problémy s dosiahnutím 
súladu v osobitných zónach a 
aglomeráciách. Každé posunutie lehoty 

15) V zónach a aglomeráciách s obzvlášť 
náročnými podmienkami by malo byť 
možné odložiť lehotu na dosiahnutie 
súladu s limitnými a cieľovými hodnotami 
kvality ovzdušia v prípadoch, keď bez 
ohľadu na vykonávanie primeraných 
opatrení na obmedzenie znečistenia 
existujú výrazné problémy s dosiahnutím 
súladu v osobitných zónach a 
aglomeráciách. Každé posunutie lehoty pre 
danú zónu alebo aglomeráciu by mal 
sprevádzať komplexný plán alebo program 
s cieľom zaistiť súlad v rámci novej lehoty.

  
1 Prijaté texty, 26.9.2006, P6_TA(2006)0362.
2 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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alebo dočasnú výnimku pre danú zónu 
alebo aglomeráciu by mal sprevádzať 
komplexný plán, ktorý zhodnotí Komisia s 
cieľom zaistiť súlad v rámci novej lehoty.

Pružnosť je pre členské štáty ešte 
dôležitejšia v prípade, ak do 1. januára 
2010 nevstúpia do platnosti nevyhnutné 
opatrenia Spoločenstva, ktoré zohľadňujú 
vybranú úroveň cieľa znížiť emisie pri 
zdroji v rámci tematickej stratégie 
týkajúcej sa znečistenia ovzdušia vrátane 
aspoň tých opatrení, ktoré sú spomenuté v 
prílohe XVIa, a to preto, že niektoré 
členské štáty i napriek obrovskému úsiliu 
na vnútroštátnej úrovni nebudú bez týchto 
opatrení schopné splniť hraničné 
hodnoty.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 6 odsek 2

2. Vo všetkých zónach a aglomeráciách, v 
ktorých úroveň znečisťujúcich látok 
uvedená v odseku 1 prekračuje horný prah 
na hodnotenie stanovený pre dane 
znečisťujúce latky, sa na hodnotenie 
kvality okolitého ovzdušia použijú stále 
merania. Tieto stále merania sa môžu 
doplniť modelovacími technikami a/alebo 
indikatívnymi meraniami s cieľom
poskytnúť primerane informácie o 
priestorovom rozložení kvality okolitého 
ovzdušia.

2. Vo všetkých zónach a aglomeráciách, v 
ktorých úroveň znečisťujúcich látok 
uvedená v odseku 1 prekračuje horný prah 
na hodnotenie stanovený pre dane 
znečisťujúce latky, sa na hodnotenie 
kvality okolitého ovzdušia použijú stále 
merania. Tieto stále merania sa doplnia
modelovacími technikami a/alebo 
indikatívnymi meraniami s cieľom 
poskytnúť primerane informácie o 
priestorovom rozložení kvality okolitého 
ovzdušia.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 16 z prvého čítania.
Modelovacie techniky a/alebo indikatívne merania by mali byť povinné ako dodatok k stálym 
meraniam. Modelovacie techniky sa preukázateľne osvedčili a významne prispievajú k 
zbieraniu spoľahlivých údajov o kvalite ovzdušia. To platí predovšetkým pre údaje o PM2.5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 6 odsek 3

3. Vo všetkých zónach a aglomeráciách, v 3. Vo všetkých zónach a aglomeráciách, v 
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ktorých úroveň znečisťujúcich látok 
uvedená v odseku 1 nedosiahne horný prah 
na hodnotenie stanovený pre dane 
znečisťujúce latky, sa na hodnotenie 
kvality okolitého ovzdušia môže použiť 
kombinácia stálych meraní a modelovacích 
technik a/alebo indikatívnych meraní.

ktorých úroveň znečisťujúcich látok 
uvedená v odseku 1 nedosiahne horný prah 
na hodnotenie stanovený pre dane 
znečisťujúce latky, sa na hodnotenie 
kvality okolitého ovzdušia použije 
kombinácia stálych meraní a modelovacích 
technik a/alebo indikatívnych meraní.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 17 z prvého čítania.
Modelovacie techniky a/alebo indikatívne merania by mali byť povinné ako dodatok k stálym 
meraniam. Modelovacie techniky sa preukázateľne osvedčili a významne prispievajú k 
zbieraniu spoľahlivých údajov o kvalite ovzdušia. To platí predovšetkým pre údaje o PM2.5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 7 odsek 3a (nový)

3a. Komisia a členské štáty zabezpečia 
jednotné uplatňovanie kritérií pre výber 
vzorkovacích miest. 

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 22 z prvého čítania. Čistý 
vzduch je tiež faktorom dosiahnutia lisabonských cieľov (predovšetkým pokiaľ ide o 
umiestňovanie podnikov, cestovný ruch a neobmedzenú prepravu dodávateľov). Musí sa 
zabezpečiť jednotný systém umiestňovania vzorkovacích miest. Súčasná prax merania sa v 
jednotlivých členských štátoch výrazne líši, čo znemožňuje porovnávanie výsledkov merania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 13 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby úrovne 
oxidu siričitého, PM10, olova a oxidu 
uhoľnatého v okolitom ovzduší 
neprekročili na území ich zón a 
aglomerácii limitne hodnoty stanovene v 
prílohe XI.

1. Členské štáty so zreteľom na oddiel A 
prílohy III zabezpečia, aby úrovne oxidu 
siričitého, PM10, olova a oxidu uhoľnatého 
v okolitom ovzduší neprekročili na území 
ich zón a aglomerácii limitne hodnoty 
stanovene v prílohe XI.

Odôvodnenie

Reintroducing amendment 24 from first reading. On the one hand it is required in the current 
text (Article 13) that limit values (for the protection of human health) must be met by the 
Members States throughout their territory (this means everywhere); on the other hand Annex 
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III requires that sampling points directed at the protection of human health should be placed 
where the population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the 
averaging period of the limit values or is generally exposed. Consequently, the areas where 
limit values apply (Article 13) and where compliance is checked and demonstrated by 
measurements (Annex III) are not identical; the assessment regime (at least based on 
monitoring) does not correspond to the areas where limit values apply. This contradiction 
places Member States, the public and the Commission in a very difficult position and is likely 
to give rise to endless lawsuits.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 21 odsek 1

1. Členské štáty môžu určiť zóny alebo 
aglomerácie, v ktorých dochádza k 
prekročeniu limitných hodnôt pre PM10 v 
okolitom ovzduší z dôvodu opätovného 
rozptylu častíc po zimnom posype alebo 
solení ciest.

1. Členské štáty môžu určiť zóny alebo 
aglomerácie, v ktorých dochádza k 
prekročeniu limitných hodnôt pre PM10 v 
okolitom ovzduší z dôvodu opätovného 
rozptylu častíc po zimnom posype alebo 
solení ciest alebo čistení ciest, pod 
podmienkou, že nie sú dotknuté hodnoty 
PM2.5.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 25 z prvého čítania. Reálne 
ohrozenie sa spája s časticami PM2.5. Častice v intervale medzi PM2.5 a PM10 sa zachytávajú 
väčšinou v horných dýchacích cestách, ktoré majú mechanizmy na ich rýchle odstránenie, čo 
nezanecháva dlhodobé účinky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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 limitne
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
uvedenú v prílohe XIV, sú členské štáty 
oslobodené od povinnosti uplatňovať 
uvedené limitné hodnoty do …* za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 1.
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2a. Členské štáty môžu predĺžiť termíny 
na dosiahnutie súladu s limitnými 
hodnotami pre častice PM10  a s cieľovou 
hodnotou pre PM2,5 o dodatočné obdobie 
maximálne dvoch rokov pre danú zónu 
alebo aglomeráciu, ak plán alebo 
program podľa odseku 1 preukáže, že 
limitné alebo cieľové hodnoty sa nedajú 
dosiahnuť, pokiaľ členský štát preukáže, 
že na vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni prijal všetky primerané 
opatrenia na dodržanie uvedených 
termínov vrátane vykonania smerníc 
uvedených v oddiele B prílohy XV v 
termínoch, ktoré určujú tieto právne akty.

_____________

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

_____________

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

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 81 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 22 odsek 4 pododseky 1 a 2

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 informácii, 
ktoré potrebuje Komisia na posúdenie 
toho, či sú alebo nie sú splnene 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 informácii, 
ktoré potrebuje Komisia na posúdenie 
toho, či sú alebo nie sú splnene príslušné 
podmienky. Komisia pri hodnotení 
zohľadní odhadované účinky opatrení, 
ktoré prijali členské štáty, ako aj 
odhadované účinky opatrení Spoločenstva, 
ako sa uvádza v prílohe XVIa.

Ak Komisia nevznesie žiadne námietky do 
deviatich mesiacov od doručenia 
uvedeného oznámenia, príslušné 
podmienky na uplatňovanie odseku 1 alebo 
odseku 2 sa považujú za splnené.

Ak Komisia nevznesie žiadne námietky do 
šiestich mesiacov od doručenia uvedeného 
oznámenia, príslušné podmienky na 
uplatňovanie odseku 1 alebo odseku 2 sa 
považujú za splnené.
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Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 81 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 23 odsek 1 pododsek 3

Uvedené plány obsahujú minimálne 
informácie uvedené v oddieli A prílohy XV 
a oznámia sa bezodkladne Komisii, 
najneskôr však dva roky po skončení 
roku, v ktorom sa zistilo prvé prekročenie.

Uvedené plány alebo programy obsahujú 
minimálne informácie uvedené v prílohe 
XV. Môžu obsahovať opatrenia v súlade s 
článkom 24.

Odôvodnenie

Reintroducing amendment 32 from first reading. In the interests of simplification, the plans 
and programmes to bring about general reductions in levels of pollutants may, on a 
preventive basis, include measures pursuant to Article 22 to reduce peak concentrations in 
the short term.

Information about clean air plans and programmes is already communicated in electronic 
form. The expression 'without delay' is deleted because not every plan is communicated to the 
Commission immediately after it has been drafted. It makes more sense to gather the plans at 
national level initially and forward the information for each year to the Commission in a 
coordinated fashion. This also accords with the practice adopted hitherto. The Commission
may lay down further details of the communication procedure pursuant to Article 26(2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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 pripadne vypracovať 
takéto krátkodobé akčne plány.

1. Ak v danej zóne alebo aglomerácii 
existuje riziko, že úrovne znečisťujúcich 
látok v okolitom ovzduší prekročia jednu
alebo viac limitných hodnôt, cieľových 
hodnôt alebo výstražných prahov určených 
v prílohách VII, XI, XII a XIV, členské 
štáty vo vhodných prípadoch vypracujú 
akčné plány určujúce opatrenia, ktoré sa 
majú prijať v krátkom čase na zníženie 
rizika vzniku takéhoto prekročenia a na 
obmedzenie doby trvania takéhoto výskytu.

Ak však existuje riziko prekročenia 
výstražného prahu pre ozón určeného v 

Členské štáty vypracujú takéto krátkodobé 
akčné plány iba v prípade, ak podľa ich 
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oddieli 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.

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.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 35 z prvého čítania. Nie je 
jasné, prečo by sa výnimky uvedené v pododseku 2 mali vzťahovať iba na ozón. Ustanovenie, 
že krátkodobé akčné plány by sa mali vypracovať iba vtedy, ak opatrenia, ktoré ustanovujú, 
môžu mať veľký prínos pre zlepšenie kvality vzduchu za daných podmienok a s ohľadom na 
zásadu proporcionality, je úplnou samozrejmosťou.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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, ktoré sa 
osvedčili ako krátkodobo účinné, na 
kontrolu, a v prípade potreby na 
pozastavenie činností, ktoré sú 
jednoznačným pôvodcom zvýšeného rizika
prekročenia príslušných limitných hodnôt 
alebo cieľovej hodnoty alebo výstražného 
prahu. Tretí podpodsek článku 23 ods. 1 
sa uplatňuje mutatis mutandis.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 36 z prvého čítania. Opatrenia 
zahrnuté do krátkodobých akčných plánov musia byť v krátkom období skutočne účinné.
Okrem toho v prípade, ak sa činnosti pozastavia, musí byť jasná príčinná súvislosť. Napokon, 
zmieňovať sa iba o premávke motorových vozidiel je neobjektívne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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Článok 24 odsek 3

3. Keď členské štáty vypracujú krátkodobý 
akčný plán, sprístupnia verejnosti a 
príslušným organizáciám, ako sú 
environmentálne organizácie, 
spotrebiteľské organizácie, organizácie
zastupujúce záujmy citlivých skupín 
obyvateľstva a iné príslušné orgány 
zdravotnej starostlivosti, výsledky svojich 
zistení o uskutočniteľnosti a obsahu 
konkrétnych krátkodobých akčných 
plánov, ako aj informácie o vykonávaní 
týchto plánov.

3. Keď členské štáty vypracujú krátkodobý 
akčný plán, sprístupnia verejnosti a 
príslušným organizáciám, ako sú 
environmentálne organizácie, 
spotrebiteľské organizácie, organizácie 
zastupujúce záujmy citlivých skupín 
obyvateľstva, iné príslušné orgány 
zdravotnej starostlivosti a príslušné 
priemyselné združenia, výsledky svojich 
zistení o uskutočniteľnosti a obsahu 
konkrétnych krátkodobých akčných 
plánov, ako aj informácie o vykonávaní 
týchto plánov.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 37 z prvého čítania. Opatrenia 
v plánoch sa vzťahujú hlavne na dopravu a priamo alebo nepriamo na hospodárske činnosti. 
Preto je dôležité zabezpečiť, aby sa konzultovalo aj s príslušnými priemyselnými združeniami 
a aby sa im poskytli informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 26 odsek 1 úvodná časť

1. Členské štáty zabezpečia primerané a 
včasné informovanie verejnosti a 
príslušných organizácii, ako sú 
environmentálne organizácie, 
spotrebiteľské organizácie, organizácie
zastupujúce záujmy citlivých skupín 
obyvateľstva a iné príslušné organy 
zdravotnej starostlivosti, o:

1. Členské štáty zabezpečia primerané a 
včasné informovanie verejnosti a 
príslušných organizácii, ako sú 
environmentálne organizácie, 
spotrebiteľské organizácie, organizácie 
zastupujúce záujmy citlivých skupín 
obyvateľstva, iné príslušné organy 
zdravotnej starostlivosti a príslušné
priemyselné združenia, o:

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 39 z prvého čítania. Opatrenia 
v plánoch sa vzťahujú hlavne na dopravu a priamo alebo nepriamo na hospodárske činnosti. 
Preto je dôležité zabezpečiť, aby sa konzultovalo aj s príslušnými priemyselnými združeniami 
a aby sa im poskytli informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 32 odsek 3
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Komisia pripraví v rámci preskúmania 
správu o skúsenostiach s monitorovaním 
PM10 a PM2,5, pričom zohľadní technicky 
pokrok v automatických meracích 
technikách. V prípade potreby sa
navrhnú nové referenčné metódy na 
meranie PM10 a PM2,5.

Komisia pripraví v rámci preskúmania 
správu o skúsenostiach s monitorovaním 
PM10 a PM2,5, pričom zohľadní technicky 
pokrok v automatických meracích 
technikách. V prípade potreby sa navrhnú 
nové referenčné metódy na meranie PM10 a 
PM2,5. Pri revízii sa Komisia ubezpečí, či 
je postačujúce pokračovať v určovaní 
limitných hodnôt pre PM10, alebo by sa 
mali nahradiť limitnými hodnotami pre 
PM2,5.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 64 z prvého čítania. Smernica k 
PM10  zavádza aj PM2.5. Ak sa počas revízie smernice zistí, že limitné hodnoty pre PM2.5 sú 
žiaduce, norma PM10 by sa mala zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 33 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do …*.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do …*.

_______________

* Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

_______________

* Dvanástich mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 44 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha III oddiel A odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty zabezpečia, aby hodnoty 
oxidu siričitého, PM10, olova a oxidu 
uhoľnatého v ovzduší nikde na ich území 
nepresiahli limitné hodnoty stanovené v 
prílohe IX.
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Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 60 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha III oddiel A odsek 2

2. Dodržiavanie limitných hodnôt 
zameraných na ochranu zdravia ľudí sa 
neposudzuje na týchto miestach:

2. Dodržiavanie limitných hodnôt 
zameraných na ochranu zdravia ľudí sa 
neposudzuje na týchto miestach:

-a) všade, kde nie sú v súlade s kritériami  
tejto prílohy umiestnené miesta odberu 
vzoriek znečisťujúcich látok, na ktoré sa 
príloha vzťahuje;

a) miesta v rámci oblastí, do ktorých nemá 
verejnosť prístup a v ktorých nie sú stále 
obytné plochy;

a) miesta v rámci oblastí, do ktorých nemá 
verejnosť prístup  alebo ktoré sú 
neobývané alebo nie sú trvalo obývané;
aa) v areáloch tovární alebo v okolí 
priemyselných zariadení, na ktoré sa 
vzťahujú všetky príslušné ustanovenia o 
zdraví a bezpečnosti pri práci, a ku ktorým 
nemá verejnosť prístup;

b) vozovky a stredne oddeľujúce pásy 
ciest, okrem miest, kde majú chodci bežný 
prístup na stredný oddeľujúci pás.

b) vozovky a stredne oddeľujúce pásy 
ciest, okrem miest, kde majú chodci bežný 
prístup na stredný oddeľujúci pás;

ba) v oblastiach, kde verejnosť nie je 
priamo alebo nepriamo vystavená riziku 
počas významne dlhej doby.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 60 z prvého čítania. Nové 
písmená majú za cieľ objasniť, že na určitých miestach v členských štátoch, ktoré nie sú 
relevantné z pohľadu, že by verejnosť bola vystavená riziku, nie je potrebné posudzovať 
limitné hodnoty. Zahŕňa to miesta, na ktorých široká verejnosť nie je priamo alebo nepriamo 
vystavená riziku počas významne dlhej doby, keďže v prílohe III sa požaduje, aby vzorkovacie 
miesta zamerané na ochranu ľudského zdravia boli umiestnené tam, kde je pravdepodobné 
vystavenie obyvateľstva počas značného obdobia vo vzťahu k priemernému obdobiu limitných 
hodnôt alebo tam, kde vo všeobecnosti dochádza k vystaveniu obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha XIV oddiel B
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Spoločná pozícia Rady

NARODNÝ CIEĽ ZNÍŽENIA EXPOZÍCIE

IPE v roku 
2010

Cieľ zníženia expozície tykajúci sa roku
2010

Rok, kedy by sa mal
dosiahnuť národný 
cieľ zníženia 
expozície

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

2020

Ak je IPE v referenčnom roku 7µg/m3 alebo menej, cieľ zníženia expozície sa rovná nule.
Cieľ zníženia expozície sa rovná nule aj v prípadoch, ak IPE dosiahne v ktoromkoľvek
momente počas obdobia od roku 2010 do roku 2020 úroveň 7 Yg/m3 a udrží sa na tejto úrovni 
alebo nižšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Cieľ zníženia expozície tykajúci sa IPE  v roku 2010 Rok, kedy by sa 
mal
dosiahnuť národný 
cieľ zníženia 
expozície

Východisková koncentrácia 
v µg/m3  

Cieľ na zníženie v 
percentách

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

>25 Všetky vhodné opatrenia na 
dosiahnutie cieľa 20 μg/m3

2020

Ak je IPE v referenčnom roku 10 µg/m3 alebo menej, cieľ zníženia expozície sa rovná nule.
Cieľ zníženia expozície sa rovná nule aj v prípadoch, ak IPE dosiahne v ktoromkoľvek 
momente počas obdobia od roku 2010 do roku 2020 úroveň 7 Yg/m3 a udrží sa na tejto úrovni 
alebo nižšie.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 49 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha XIV oddiel C
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Spoločná pozícia Rady

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 Európskeho parlamentu

Priemerované 
obdobie

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

Kalendárny rok 20 µg/m3 1. január 2010

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 50 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha XIV oddiel D

Spoločná pozícia Rady

Priemerované obdobie Limitná 
hodnota

Medza tolerancie Dátum, ku ktorému 
sa ma limitná 
hodnota dosiahnuť

Kalendárny rok 25 µg/m3 20 % ku …* so znížením
k nasledujúcemu 
1. januáru a každých 
12 mesiacov o rovnaké 
ročne percento až 
k hodnote 0 % 
k 1. januáru 2015

1. január 2015

* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

Priemerované obdobie Limitná 
hodnota

Medza tolerancie1 Dátum, ku ktorému 
sa ma limitná 

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

k nasledujúcemu 
1. januáru a každých 
12 mesiacov o rovnaké 
ročne percento až k 
hodnote 0 % k 1. januáru 
2015

1. január 2015
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1 Maximálna medza tolerancie sa tiež uplatňuje v súlade s článkom 15 ods. 4. 

* * Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 50 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha XVIa (nová)

OPATRENIA PRE ZDROJE S 
CIEĽOM UMOŽNIŤ ČLENSKÝM 
ŠTÁTOM DOSIAHNUŤ LIMITNÉ 
HODNOTY PRE KVALITU 
OVZDUŠIA V RÁMCI URČENÝCH 
ČASOVÝCH LEHÔT
— zaradenie spaľovacích elektrární od 
20 do 50 MW do smernice  96/61/ES, 
— EURO VI pre ťažké nákladné 
vozidlá, 
— nové normy pre domáce zariadenia 
na kúrenie, 
— opatrenia koordinované na úrovni 
Spoločenstva, ktoré predstavujú pre 
majiteľov plavidiel povzbudenie k 
tomu, aby znížili emisie, a/alebo 
zaviedli normy pre emisie z motorov 
plavidiel EÚ alebo nových noriem pre 
emisie z motorov plavidiel, ktoré by boli 
v súlade s úrovňou IMO.  

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 84 z prvého čítania.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Analýza spoločnej pozície Rady

Rada prijala 28. júna 2007 za nemeckého predsedníctva spoločnú pozíciu týkajúcu sa 
smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Hoci existujú isté rozdiely medzi textom z prvého 
čítania Parlamentu a textom Rady, takmer polovica pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Európskeho parlamentu prijatých 26. septembra 2006 sa prijala doslovne, čiastočne alebo 
obsahovo.

Spoločná pozícia Rady schvaľuje niektoré kľúčové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré 
pôvodne navrhol Európsky parlament:

• cieľovú hodnotu pre PM2,5  v roku 2010, ktorá sa nahradí záväznými limitnými 
hodnotami v roku 2015;

• možnosť odložiť dosiahnutie limitných hodnôt na obdobie po nadobudnutí účinnosti 
smernice;

• zásadu, že limitné hodnoty by sa mali uplatňovať všade, ale na určitých miestach by sa 
súlad s limitnými hodnotami nemal posudzovať.

Okrem týchto oblastí zhody existujú aj značné rozdiely: Rada neschvaľuje žiadne zmeny 
ustanovení, pokiaľ ide o denné a ročné limitné hodnoty PM10 v prílohe XI a odmieta návrh 
Európskeho parlamentu spojiť všetky výnimky s prijatím dodatočných opatrení Spoločenstva 
týkajúcich sa zdrojov znečistenia.

Okrem toho, hoci existuje jasný konsenzus, pokiaľ ide o časový plán zavedenia PM2,5  
(cieľová hodnota v roku 2010, limitná hodnota v roku 2015), Rada volí menej prísnu hodnotu 
25µg/m3 – namiesto 20 µg/m3, hodnoty, ktorú navrhol Európsky parlament, a to v prípade 
oboch hodnôt. Na druhej strane Rada povoľuje menšiu pružnosť, a to maximálne tri roky od 
nadobudnutia účinnosti smernice, na odloženie dosiahnutia limitných hodnôt podľa článku 22 
(pôv. článok 20).

II. Priority pre druhé čítanie v Európskom parlamente

Váš spravodajca má pevný záväzok dosiahnuť dohodu po druhom čítaní počas portugalského 
predsedníctva, ktorá zabezpečí čo najskoršie prijatie smernice o kvalite ovzdušia, ako aj 
splnenie hlavného cieľa pozície Parlamentu: ambicióznejšie cieľové a limitné hodnoty 
spojené s väčšou pružnosťou, dôraznejšie opatrenia pri zdroji a dlhodobé ciele.

PM2,5: Vedci zistili, že aj najmenšie čiastočky sú vážnou hrozbou pre ľudské zdravie. Na 
rozdiel od hrubej frakcie (PM10)  sa najmenšie častice vypúšťajú takmer výlučne z 
antropogénnych zdrojov. Váš spravodajca preto opätovne predkladá pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy súvisiace s PM2,5 a doložkou o preskúmaní (PDN 64) a žiada o 
zachovanie prísnejších cieľových a limitných hodnôt 20 µg/m3 v rokoch 2010 a 2015 (PDN 
49 a 50). Hoci je táto hodnota ambiciózna, mala by byť právne záväzná a do roku 2015 sa v 
prevažnej časti Európy pravdepodobne dosiahne.
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PM10: Váš spravodajca nenavrhuje opätovné predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov týkajúcich sa ustanovení o PM10 uvedených v prílohe XI, a to tak pokiaľ ide o ročnú 
limitnú hodnotu 33 µg/m3, ako aj o 55 dňovú výnimku pre dennú limitnú hodnotu. Rada a 
Komisia nesúhlasia so žiadnymi zmenami súčasných limitných hodnôt. Pre obe inštitúcie je 
každá zmena status quo jednoznačne neprijateľná a najskôr by viedla priamo k 
zmierovaciemu konaniu.

Pružnosť: Členské štáty, najmä v husto obývaných a priemyselných regiónoch v západnej a 
strednej Európe, mali doteraz veľké ťažkosti pri uplatňovaní smernice a dosahovaní limitných 
hodnôt, napriek úsiliu vynaloženému na zlepšenie kvality ovzdušia. 

Pre tie členské štáty, ktoré prijali opatrenia na zníženie znečistenia na všetkých úrovniach,  je 
preto kľúčová väčšia pružnosť pri dosahovaní limitných hodnôt. Váš spravodajca sčasti 
opätovne predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa prechodných období a 
odloženia termínov na dosiahnutie limitných hodnôt (PDN 7 a 81 z prvého čítania), ale 
navrhuje znížiť dĺžku prechodných období zo „štyroch plus dva“ na „tri plus dva“ roky s 
cieľom dosiahnuť kompromis s Radou. 

Váš spravodajca tiež zdôrazňuje dôležitosť dlhodobých opatrení a politík pre kvalitu 
ovzdušia založených na expozícii. Krátkodobé opatrenia často nemali účinnosť. Tieto 
opatrenia by mali byť dobrovoľné a mali by sa vykonávať iba vtedy, ak môžu mať pozitívny 
vplyv na znižovanie znečistenia (PDN 35 a 36). Váš spravodajca tiež opätovne uvádza text EP 
týkajúci sa prílohy III o posudzovaní zhody s limitnými hodnotami (PDN 24 a 60).

Opatrenia pri zdroji: Znečistenie sa musí znížiť prostredníctvom súladu so súčasnými 
právnymi predpismi a novými opatreniami Spoločenstva pri zdroji. Opatrenia Spoločenstva 
na boj proti emisiám sa odložili, napríklad Euro VI pre ťažké nákladné vozidlá alebo revízia 
smernice NEC (o najvyšších vnútroštátnych limitoch pre emisie). Preto by sa mala opäť 
predložiť nová príloha XVIa  (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84).

Váš spravodajca predsa len opätovne nepredkladá časti textu, ktoré spájajú prechodné 
obdobia s opatreniami Spoločenstva a ktoré Rada zamietla. Je veľmi ťažké ukázať spojitosť 
medzi nenadobudnutím účinnosti opatrení Spoločenstva a nedosiahnutím limitných hodnôt.

Iné opatrenia: Váš spravodajca okrem toho predkladá rôzne pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy týkajúce sa technických ustanovení, ktoré v prvom čítaní schválil Európsky parlament, 
ako napríklad povinných modelovacích techník (PDN 16 a 7), jednotného uplatňovania 
kritérií pre výber vzorkovacích miest (PDN 22), šírenia informácií všetkým zúčastneným 
stranám (PDN 37  a 39) a dátumu, ku ktorému majú členské štáty dosiahnuť súlad so 
smernicou (PDN 44), a ďalších ustanovení.


