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Subject: Reasoned opinion of the Czech Chamber of Deputies on the Proposal for a 

Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 
2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) 
and Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste
(COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Czech Chamber of Deputies has sent the attached reasoned opinion on the 
aforementioned proposal for a regulation.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.
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ANNEX

A 004840 28.06.2022

PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVA

SPEAKER OF THE CHAMBER OF DEPUTIES

Prague, 24 June 2022
Dear Ms. President,

let me inform you about the opinion of the Committee on Environment of the Chamber of Deputies 
of the Parliament of the Czech Republic on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council amending Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 
on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC of 26 
April 1999 on the landfill of waste, COM(2022) 156 final, 8064/22.

The Committee has adopted a reasoned opinion on its 10. session on June 23, 2022 in the resolution 
No 53 that the draft directives do not comply with the principle of subsidiarity in the sense of the protocol no. 
2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality annexed to the Treaties,

The assessment period was set for July 20,2022, that the reasoned opinion was therefore adopted in 
time.

Yours sincerely

Enclosure
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PS200313726
Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNÉMOVNA
2022

9. volební období

53.

USNESENÍ
výboru pro životní prostredí

z 10. schuze
dne 23. června 2022

k dokumentu EU: Návrh smernice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mení smernice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o prumyslových emisích
(integrované prevenci a omezování znečištení) a smernice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna

1999 o skládkách odpadu, COM(2022) 156 final, 8064/22

k dokumentu EU: Návrh narízení Evropského parlamentu a Rady o ohlašování
environmentálních údaju prumyslovými zarízeními a o zrízení portálu prumyslových emisí,

COM(2022) 157 final, 8121/22

Po úvodním slove vedoucího oddelení IPPC a IRZ MŽP Ing. Jana Slavíka, Ph.D., zpravodajské
zpráve posl. Mgr. Bc. Davida Šimka, MBA a po rozprave

výbor pro životní prostredí Poslanecké snemovny Parlamentu ČR

I. bere na vedomí návrh smernice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mení smernice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o prumyslových emisích (integrované prevenci 
a omezování znečištení) a smernice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadu, 
COM(2022) 156 final, 8064/22 a návrh narízení Evropského parlamentu a Rady o ohlašování 
environmentálních údaju prumyslovými zarízeními a o zrízení portálu prumyslových emisí, COM(2022) 
157 final, 8121/22;

II. podporuje pozici vlády ČR, která návrh smernice obecne akceptuje, má ale zásadní výhrady k nekterým 
ustanovením;

III. uznává, že energetika a prumysl ČR budou muset dále investovat do snížení dopadu provozu zarízení 
na životní prostredí;

IV. konstatuje, že návrh Smernice se neprimerene rozširuje nad rámec puvodního zámeru regulovat velké 
prumyslové zdroje;

V. dospel k záveru, že predložený návrh smernice Evropského parlamentu a Rady o prumyslových emisích 
není v souladu s principem subsidiarity a proporcionality ve smyslu čl. 5 Smlouvy o Evropské unii, a 
proto prijímá oduvodnené stanovisko podle článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a 
proporcionality pripojeného ke Smlouvám, a to z následujících duvodu:

- Komise nepredložila studie dopadu na jednotlivé členské státy, čímž neumožnila národním 
parlamentum plne posoudit všechny dusledky návrhu i z hlediska dodržení zásady subsidiarity;
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- Smernice navrhuje sjednotit na celounijní úrovni postup vyhodnocení namerených hodnot 
kontinuálního merení emisí, avšak neprokázala skutečnou pridanou hodnotu zvoleného zpusobu 
jednání na úrovni EU;

- Smernice vyžaduje pri stanovování emisních limitu jednotlivých zarízení využití nejprísnejších 
hodnot v rámci intervalu úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) 
definovaných v rámci Záveru o BAT. To neumožňuje vycházet z posouzení situace daného 
konkrétního zarízení odpovednou autoritou, což odporuje principu proporcionality a subsidiarity;

- Smernice požaduje doplnit mezi obecné požadavky na provozovatele posuzovat materiálovou 
efektivitu a celkovou environmentální výkonnost dodavatelského retezce behem životního cyklu. 
Tento požadavek porušuje zásadu proporcionality, protože není rádne zduvodnen ani vysvetlen jeho 
prínos a jedná se o zásadní navýšení administrativy spojené s provozem daného zarízení s 
marginálním teoretickým prínosem pro životní prostredí;

- Smernice v rozporu se zásadou proporcionality požaduje zezávaznení ostatních environmentálních 
parametru (tzv. BAT-AEPLs) uvedených v rámci Záveru o BAT (mimo emisní limity BAT-AELs) 
bez možnosti derogace. Protože jsou požadavky mnohdy ve svých dusledcích protichudné a jsou 
vždy požadovány nejprísnejší hodnoty, nebude už v podstate možné navrhnout zarízení, které by 
vyhovelo všem požadavkum;

VI. poveruje predsedkyni výboru, aby v souladu s jednacím rádem Poslanecké snemovny Parlamentu ČR 
postoupila toto usnesení prostrednictvím predsedkyne Poslanecké snemovny Vláde ČR, predsedovi 
Senátu, predsedkyni Evropského parlamentu, predsedovi Rady EU a predsedkyni Evropské komise.

Ing. Josef BERNARD v. r. Mgr. Bc. David ŠIMEK, MBA v. r.
overovatel zpravodaj

Ing. Jan BUREŠ, DBA v. r.
místopredseda


