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_____________________________________________________________ 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a 

Rady XXX/XXXX14 (akčný program) sa 

uznáva, že emisie znečisťujúcich látok do 

ovzdušia sa v posledných desaťročiach 

významne znížili, ale zároveň sú úrovne 

znečistenia ovzdušia v mnohých častiach 

Európy naďalej problematické a občania 

Únie sú ďalej vystavení látkam 

znečisťujúcim ovzdušie, ktoré potenciálne 

ohrozuje ich zdravie a pohodu. Podľa 

akčného programu sú ekosystémy naďalej 

postihnuté nadmerným ukladaním dusíka a 

síry, ktoré súvisí s emisiami uvoľňovanými 

v rámci dopravy, v dôsledku 

neudržateľných poľnohospodárskych 

postupov a rámci výroby elektrickej 

energie. 

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a 

Rady XXX/XXXX14 (akčný program) sa 

uznáva, že emisie znečisťujúcich látok do 

ovzdušia sa v posledných desaťročiach 

významne znížili, ale zároveň sú úrovne 

znečistenia ovzdušia v mnohých častiach 

Európy naďalej problematické a občania 

Únie sú ďalej vystavení látkam 

znečisťujúcim ovzdušie, ktoré potenciálne 

ohrozuje ich zdravie a pohodu. Podľa 

akčného programu sú ekosystémy naďalej 

postihnuté nadmerným ukladaním dusíka a 

síry, ktoré súvisí s emisiami uvoľňovanými 

v rámci dopravy, v dôsledku 

neudržateľných poľnohospodárskych 

postupov a rámci výroby elektrickej 

energie. Kvalita ovzdušia je v mnohých 

oblastiach Únie stále nad úrovňou 

limitov, ktoré stanovila samotná Únia, a 

zatiaľ sa nepodarilo splniť ciele, ktoré 

stanovila Svetová zdravotnícka 
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organizácia. 

__________________ __________________ 

14 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady XXX/XXXX z … … … o 

všeobecnom environmentálnom akčnom 

programe Únie do roku 2020 „Dobrý život 

v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ 

L… ,… … … , s…). 

14 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady XXXX / XXXX z ... ... ... o 

všeobecnom environmentálnom akčnom 

programe Únie do roku 2020 „Dobrý život 

v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. E. 

Ú. L ..., ..., s. ...). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Spaľovanie paliva v malých 

spaľovacích zariadeniach a spotrebičoch sa 

môže zahrnúť do aktov, ktorými sa 

vykonáva smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. 

októbra 2009 o vytvorení rámca na 

stanovenie požiadaviek na ekodizajn 

energeticky významných výrobkov15. 

Spaľovanie paliva vo veľkých spaľovacích 

zariadeniach sa od 7. januára 2013 reguluje 

smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady16 2010/75/EÚ, pričom na veľké 

spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje 

článok 30 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ, sa 

naďalej uplatňuje smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/80/ES17, a to do 

31. decembra 2015. 

(5) Spaľovanie paliva v malých 

spaľovacích zariadeniach a spotrebičoch sa 

môže zahrnúť do aktov, ktorými sa 

vykonáva smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. 

októbra 2009 o vytvorení rámca na 

stanovenie požiadaviek na ekodizajn 

energeticky významných výrobkov15. 

Podľa smernice 2009/125/ES sú však na 

vyplnenie zostávajúcej medzery v 

právnych predpisoch potrebné ďalšie 

opatrenia. Spaľovanie paliva vo veľkých 

spaľovacích zariadeniach sa od 7. januára 

2013 reguluje smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/75/EÚ16, pričom 

na veľké spaľovacie zariadenia, na ktoré sa 

vzťahuje článok 30 ods. 2 smernice 

2010/75/EÚ, sa naďalej uplatňuje smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2001/80/ES17, a to do 31. decembra 2015. 

__________________ __________________ 

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/125/ES z 21. októbra 2009 o 

vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek 

na ekodizajn energeticky významných 

výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 

10). 

15 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o 

vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek 

na ekodizajn energeticky významných 

výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 

10). 

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o 

priemyselných emisiách (integrovaná 

16 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o 

priemyselných emisiách (integrovaná 
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prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 

17.12.2010, s. 17). 

prevencia a kontrola znečisťovania 

životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 

17.12.2010, s. 17). 

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2001/80/ES z 23. októbra 2001 o 

obmedzení emisií určitých znečisťujúcich 

látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích 

zariadení (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 

1). 

17 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o 

obmedzení emisií určitých znečisťujúcich 

látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích 

zariadení (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 

1). 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Táto smernica by sa nemala vzťahovať 

na energeticky významné výrobky, na 

ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia 

prijaté v súlade so smernicou 

2009/125/ES alebo kapitolou III, prípadne 

kapitolou IV smernice 2010/75/EÚ. Z 

rozsahu tejto smernice by sa mali vyňať aj 

niektoré ďalšie spaľovacie zariadenia na 

základe ich technických vlastností alebo 

využitia v konkrétnych činnostiach. 

(9) Táto smernica by sa nemala vzťahovať 

na stredne veľké spaľovacie zariadenia, 

na ktoré sa vzťahuje kapitola III alebo IV 

smernice 2010/75/EÚ. Z rozsahu tejto 

smernice by sa mali vyňať aj niektoré 

ďalšie spaľovacie zariadenia na základe ich 

technických vlastností alebo využitia v 

konkrétnych činnostiach. 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Emisné limity stanovené v prílohe II 

by sa nemali vzťahovať na stredne veľké 

spaľovacie zariadenia, ktoré sa 

nachádzajú na Kanárskych ostrovoch, vo 

francúzskych zámorských 

departementoch a na súostroviach 

Madeira a Azory, z dôvodu technických a 

logistických problémov súvisiacich s 

izolovanou polohou týchto zariadení. 

Členské štáty by pre tieto zariadenia mali 

stanoviť emisné limity s cieľom znížiť ich 

emisie do ovzdušia a potenciálne riziká 

pre ľudské zdravie a životné prostredie. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9b) Táto smernica by sa mala vzťahovať 

na kombináciu dvoch alebo viacerých 

spaľovacích zariadení, ktorých celkový 

menovitý tepelný príkon je 1 MW alebo 

vyšší a nižší než 50 MW, pokiaľ takouto 

kombináciou nie je spaľovacie zariadenie, 

na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 

2010/75/EÚ. Ak sa na jednom mieste 

inštaluje viac než jedno spaľovacie 

zariadenie s menovitým tepelným 

príkonom nižším než 1 MW s cieľom 

rozdeliť zaťaženie, na účely tejto 

smernice sa bude považovať táto 

kombinácia za jedno spaľovacie 

zariadenie.  

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9c) Členské štáty by mali mať možnosť 

neuplatňovať túto smernicu na zariadenia, 

na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 

2010/75/EÚ v prípade znečisťujúcich 

látok, pre ktoré platia emisné limity podľa 

tejto smernice, ak tieto emisné limity 

nepresahujú limity uvedené v prílohe II k 

tejto smernici, pokiaľ nejde o zariadenie 

spaľujúce palivá v rafinériách minerálnych 

olejov a plynov alebo v regeneračných 

kotloch pri výrobe celulózy. V týchto 

prípadoch by členské štáty mali na 

žiadosť prevádzkovateľa pre tieto 

zariadenia udeliť výnimku. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) S cieľom zabezpečiť kontrolu emisií 

oxidu siričitého, oxidov dusíka a tuhých 

častíc do ovzdušia by každé stredne veľké 

spaľovacie zariadenie malo byť v 

prevádzke iba vtedy, ak je aspoň 

registrované príslušným orgánom na 

základe oznámenia prevádzkovateľa. 

(10) S cieľom zabezpečiť kontrolu emisií 

oxidu siričitého, oxidov dusíka a prachu 

do ovzdušia by každé stredne veľké 

spaľovacie zariadenie malo byť v 

prevádzke iba vtedy, ak mu bolo aspoň 

udelené povolenie alebo bolo registrované 

príslušným orgánom na základe oznámenia 

alebo informácií poskytnutých 

prevádzkovateľom. 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Ak už došlo k zavedeniu auditov a 

inšpekcií na overovanie súladu s ďalšími 

právnymi predpismi v oblasti životného 

prostredia, príslušné orgány by mali čo 

najviac využívať tieto existujúce 

mechanizmy na zabezpečenie 

dodržiavania tejto smernice. Tieto 

mechanizmy by mohli zahŕňať napríklad 

mechanizmy stanovené v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 

2003/87/ES1a alebo v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 

2012/27/EÚ1b.  

 ______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o 

vytvorení systému obchodovania s 

emisnými kvótami skleníkových plynov v 

Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 

25.10.2003, s. 32). 

 1b Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 

o energetickej efektívnosti, ktorou sa 



 

 

 PE568.450/ 6 

 SK 

menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES 

a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú 

smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. 

EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1). 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V súlade s článkom 193 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 

touto smernicou nebráni členským štátom 

zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné 

opatrenia, napríklad na účely zabezpečenia 

súladu s environmentálnymi normami 

kvality. Členské štáty mali uplatňovať 

prísnejšie limitné hodnoty emisií, ako sú 

napríklad referenčné hodnoty uvedené v 

prílohe III k tejto smernici, a to najmä v 

zónach, ktoré nie sú v súlade s limitnými 

hodnotami kvality ovzdušia. Vďaka tomu 

by sa zároveň podporila eko-inovácia v 

Únii a predovšetkým uľahčil prístup na trh 

malým a stredným podnikom,. 

(13) V súlade s článkom 193 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 

touto smernicou nebráni členským štátom 

zachovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné 

opatrenia, napríklad na účely zabezpečenia 

súladu s environmentálnymi normami 

kvality. Členské štáty by mali zvážiť 

prísnejšie emisné limity, ako sú napríklad 

referenčné hodnoty uvedené v prílohe III k 

tejto smernici, a to najmä v zónach, ktoré 

nie sú v súlade s limitnými hodnotami 

kvality ovzdušia. Vďaka tomu by sa 

zároveň podporila eko-inovácia v Únii a 

predovšetkým uľahčil prístup na trh malým 

a stredným podnikom. Členské štáty by 

mali vykonávať posudzovanie možných 

vplyvov, ak sa rozhodnú takéto opatrenia 

prijať. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) S cieľom obmedziť záťaž malých a 

stredných podnikov prevádzkujúcich 

stredne veľké spaľovacie zariadenia, by 

mali byť administratívne povinnosti 

prevádzkovateľov v súvislosti s 

oznamovaním, monitorovaním a 

podávaním správ primerané a zároveň by 

mali príslušným orgánom umožňovať 

účinné overovanie súladu.  

(15) S cieľom obmedziť záťaž malých a 

stredných podnikov prevádzkujúcich 

stredne veľké spaľovacie zariadenia, by 

mali byť administratívne povinnosti 

prevádzkovateľov v súvislosti s 

oznamovaním, monitorovaním a 

podávaním správ primerané, nemali by byť 

duplicitné a zároveň by mali príslušným 

orgánom umožňovať účinné overovanie 

súladu.  
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) Komisia by mala v primeranom 

časovom období posúdiť potrebu úpravy 

emisných limitov stanovených v prílohe II 

na základe pokročilejších technológií. 

Komisia by mala posúdiť aj potrebu 

navrhnúť špecifické emisné limity pre iné 

znečisťujúce látky, ako napr. oxid 

uhoľnatý, na základe monitorovania 

uvedeného v článku 6. Na tento účel by 

mali členské štáty prijať opatrenia 

potrebné na zabezpečenie toho, aby sa 

takéto monitorovanie uskutočnilo. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16b) Preskúmanie tejto smernice by sa 

malo uskutočniť v súvislosti so 

[smernicou (EÚ).../...*]. 

 _____________ 

 * Ú. v. EÚ: vložte, prosím, číslo, názov a 

odkaz z dokumentu COD 2013/0443. 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V tejto smernici sa stanovujú aj pravidlá 

pre monitorovanie emisií oxidu 

uhoľnatého. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Táto smernica sa vzťahuje aj na 

kombináciu nových stredne veľkých 

spaľovacích zariadení podľa článku 3a, a 

to aj vtedy, keď je celkový menovitý 

tepelný príkon takejto kombinácie 50MW 

alebo vyšší, pokiaľ takouto kombináciou 

nie je spaľovanie zariadenie, na ktoré sa 

vzťahuje kapitola III smernice 

2010/75/EÚ. 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (aa) spaľovacie zariadenia, na ktoré sa 

vzťahuje smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 97/68/ES1a; 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení 

voči emisiám plynných a tuhých 

znečisťujúcich látok zo spaľovacích 

motorov inštalovaných v necestných 

pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 

27.2.1998, s. 1). 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ab) poľnohospodárske spaľovacie 

zariadenia, ktorých celkový menovitý 

tepelný príkon nepresahuje 5 MW a ktoré 

ako palivo využívajú výlučne 
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nespracovaný hnoj hydiny, ako sa uvádza 

v článku 9 písm. a) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1069/20091a; 

 __________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 

2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné 

predpisy týkajúce sa vedľajších 

živočíšnych produktov a odvodených 

produktov neurčených na ľudskú 

spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1774/2002 (Ú. v. EÚ L 300, 

14.11.2009, s. 1). 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) energeticky významné výrobky, na 

ktoré sa vzťahujú vykonávacie opatrenia 

prijaté v súlade so smernicou 

2009/125/ES v prípade, že sa v týchto 

vykonávacích aktoch stanovujú limitné 

hodnoty emisií pre znečisťujúce látky 

uvedené v prílohe II k tejto smernici; 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Z právneho hľadiska by pôsobnosť MCP – ako neoddeliteľnú súčasť smernice – nemalo byť 

možné zmeniť/obmedziť vykonávacími opatreniami prijatými v súlade s inou smernicou. V 

prípade, že rozsah smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach nebude rozšírený 

tak, aby zahŕňal zariadenia s menovitým tepelným príkonom nižším ako 1 MW, nie je výnimka 

potrebná, pretože vykonávacie akty k smernici o ekodizajne nebudú zahŕňať zariadenia s 

tepelným príkonom 1 MW alebo vyšším. 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa 

plynné produkty vznikajúce pri spaľovaní 

používajú na priamy ohrev, sušenie alebo 

(c) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa 

plynné produkty vznikajúce pri spaľovaní 

používajú na priamy ohrev, sušenie alebo 
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inú úpravu predmetov alebo materiálov; inú úpravu predmetov alebo materiálov, 

alebo na priame vykurovanie plynom 

využívané na vykurovanie vnútorných 

priestorov s cieľom zlepšiť podmienky na 

pracovisku; 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (fa) plynové turbíny a plynové a naftové 

motory používané na morských plošinách; 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (fb) zariadenia na regeneráciu 

katalyzátorov na katalytické krakovanie; 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (fc) zariadenia na premenu sírovodíka na 

síru; 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (fd) reaktory používané v chemickom 

priemysle; 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f e (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (fe) pece s koksovými batériami; 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f f (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ff) kaupre. 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Táto smernica sa neuplatňuje na 

aktivity v oblasti výskumu, vývoja a 

testovania týkajúce sa stredne veľkých 

spaľovacích zariadení. Členské štáty 

môžu na uplatňovanie tohto odseku 

stanoviť osobitné podmienky. 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Emisné limity stanovené v prílohe II 

sa nevzťahujú na stredne veľké 

spaľovacie zariadenia na Kanárskych 

ostrovoch, vo francúzskych zámorských 

departementoch a na súostroviach 

Madeira a Azory. Členské štáty stanovia 

emisné limity pre tieto zariadenia s 

cieľom znížiť ich emisie do ovzdušia a 

potenciálne riziká pre ľudské zdravie a 
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životné prostredie. 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „tuhé častice“ sú častice akéhokoľvek 

tvaru, s akoukoľvek štruktúrou alebo 

hustotou, rozptýlené v plynnej fáze v 

podmienkach na mieste odberu vzoriek, 

ktoré sa môžu zachytiť filtráciou za 

určených podmienok po odbere 

reprezentatívnych vzoriek analyzovaného 

plynu, a ktoré zostávajú pred filtrom a po 

vysušení za určených podmienok na filtri;  

(4) „prach“ sú častice akéhokoľvek tvaru, 

s akoukoľvek štruktúrou alebo hustotou, 

rozptýlené v plynnej fáze v podmienkach 

na mieste odberu vzoriek, ktoré sa môžu 

zachytiť filtráciou za určených podmienok 

po odbere reprezentatívnych vzoriek 

analyzovaného plynu a ktoré zostávajú 

pred filtrom a po vysušení za určených 

podmienok na filtri;  

 Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 

textu. Jeho prijatie si vyžiada príslušné 

zmeny v celom texte.) 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) „existujúce spaľovacie zariadenie“ je 

spaľovacie zariadenie uvedené do 

prevádzky pred [1 rok po dátume 

transpozície]; 

(6) „existujúce spaľovacie zariadenie“ je 

spaľovacie zariadenie uvedené do 

prevádzky pred [12 mesiacov po dátume 

transpozície] alebo zariadenie, pre ktoré 

bolo vydané povolenie pred [6 mesiacov 

po dátume transpozície] v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi za 

podmienky, že zariadenie začne prevádzku 

najneskôr [18 mesiacov po dátume 

transpozície]; 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) „prevádzkové hodiny“ je čas 

vyjadrený v hodinách, počas ktorého 

(16) „prevádzkové hodiny“ je čas 

vyjadrený v hodinách, počas ktorého je 
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spaľovacie zariadenie vypúšťa do ovzdušia 

emisie;  

spaľovacie zariadenie v prevádzke a 

vypúšťa do ovzdušia emisie, vrátane 

období nábehu a odstávky; 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 19 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) „malá izolovaná sústava“ (SIS) je 

malá izolovaná sústava v zmysle článku 2 

bodu 26 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/72/ES1a; 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 

o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 

s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 

2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 

55). 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 19 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19b) „izolovaná mikrosústava“ (MIS) je 

mikrosústava v zmysle článku 2 bodu 27 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2009/72/ES1a; 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 

o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 

s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 

2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 

55). 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 19 c (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19c) „podstatná zmena“ je zmena v 

charaktere alebo činnosti spaľovacieho 

zariadenia alebo jeho rozšírenie, ktoré by 

mohla mať významné nepriaznivé účinky 

na ľudské zdravie alebo životné 

prostredie. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 19 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19d) „zemný plyn“ je plynné palivo v 

zmysle normy ISO 13686: 2013. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 

 Agregačné pravidlá 

 1. Kombinácia dvoch alebo viacerých 

nových stredne veľkých spaľovacích 

zariadení sa na účely tejto smernice bude 

považovať za jedno stredne veľké 

spaľovacie zariadenie a ich menovitý 

tepelný príkon sa sčítava na účely výpočtu 

celkového menovitého tepelného príkonu 

zariadenia, ak: 

 – sa odpadové plyny takýchto stredne 

veľkých spaľovacích zariadení vypúšťajú 

spoločným komínom; alebo 

 – vzhľadom na technické a ekonomické 

faktory by sa odpadové plyny takýchto 
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stredne veľkých spaľovacích zariadení 

mohli vypúšťať spoločným komínom, a to 

podľa stanoviska príslušného orgánu.  

 2. Pri výpočte celkového menovitého 

tepelného príkonu kombinácie dvoch 

alebo viacerých spaľovacích zariadení sa 

jednotlivé spaľovacie zariadenia s 

menovitým tepelným príkonom nižším ako 

1 MW neberú do úvahy, výnimkou je 

prípad, ak sa viac než jedno stredne veľké 

spaľovacie zariadenia inštaluje na ten istý 

účel na jednom mieste s cieľom 

rozdelenia zaťaženia. V takomto prípade 

kombinácie zariadení s cieľom rozdelenia 

zaťaženia sa bude kombinácia považovať 

za jedno spaľovacie zariadenie a kapacity 

jednotlivých zariadení sa na výpočet 

celkového menovitého tepelného príkonu 

sčítajú aj vtedy, keď jednotlivé spaľovacie 

zariadenia budú mať menovitý tepelný 

príkon nižší ako 1 MW. 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 4 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Registrácia Povolenia a registrácia 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 

na zabezpečenie, aby stredne veľké 

spaľovacie zariadenia boli v prevádzke iba 

vtedy, ak sú zaregistrované príslušným 

orgánom. 

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 

aby zabezpečili, aby žiadne nové stredne 

veľké spaľovacie zariadenie neboli 

prevádzkované bez povolenia alebo 

registrácie. 
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Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia, aby zabezpečili, aby od 1. 

januára 2020 žiadne existujúce stredne 

veľké spaľovacie zariadenia s menovitým 

tepelným príkonom vyšším než 15 MW 

neboli prevádzkované bez povolenia alebo 

registrácie.  

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia, aby zabezpečili, aby od 1. 

januára 2022 žiadne existujúce stredne 

veľké spaľovacie zariadenia s menovitým 

tepelným príkonom vyšším než 5 MW a 

nižším alebo rovným 15 MW neboli 

prevádzkované bez povolenia alebo 

registrácie. 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1c. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia, aby zabezpečili, aby od 1. 

januára 2025 žiadne existujúce stredne 

veľké spaľovacie zariadenia s menovitým 

tepelným príkonom 5 MW alebo nižším 

neboli prevádzkované bez povolenia alebo 

registrácie. 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Postup registrácie zahŕňa aspoň 

oznámenie, v ktorom prevádzkovateľ 

zariadenia informuje príslušný orgán o 

prevádzke alebo úmysle prevádzkovať 

stredne veľké spaľovacie zariadenie. 

2. Členské štáty špecifikujú postupy 

udeľovania povolenia alebo registrácie. 

Tento postup zahŕňa aspoň povinnosť 

prevádzkovateľa zariadenia oznámiť 

príslušnému orgánu prevádzku 

alebo úmysel prevádzkovať stredne veľké 

spaľovacie zariadenie alebo ho o tom 

informovať. 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Príslušný orgán zaregistruje stredne 

veľké spaľovacie zariadenie do jedného 

mesiaca od oznámenia prevádzkovateľa a 

informuje o tom prevádzkovateľa. 

4. Príslušný orgán zaregistruje stredne 

veľké spaľovacie zariadenie alebo začne 

postup udelenia povolenia pre toto 

zariadenie do jedného mesiaca od 

oznámenia alebo informácií poskytnutých 

prevádzkovateľom a informuje o tom 

prevádzkovateľa. 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Existujúce stredne veľké spaľovacie 

zariadenia sa môžu vyňať z oznamovacej 

povinnosti uvedenej v odseku 2 za 

predpokladu, že príslušným orgánom boli 

doručené všetky informácie uvedené v 

odseku 3. 

vypúšťa sa 

Tieto spaľovacie zariadenia sa 

zaregistrujú do [trinástich mesiacov po 

dátume transpozície]. 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Pri každom stredne veľkom 

spaľovacom zariadení musí register 

príslušných orgánov obsahovať 

prinajmenšom informácie uvedené v 

prílohe I, ako aj všetky informácie získané 

prostredníctvom overenia výsledkov 

monitorovania alebo iných kontrol súladu 

uvedených v článkoch 7 a 8. 

6. Príslušné orgány vedú verejne dostupný 

register stredne veľkých spaľovacích 

zariadení, ktorý zahŕňa prinajmenšom 

informácie uvedené v prílohe I, všetky 

informácie získané prostredníctvom 

overenia výsledkov monitorovania alebo 

iných kontrol súladu uvedených v článkoch 

7 a 8 a všetky informácie získané v 

prípade, že na stredne veľkom 

spaľovacom zariadení dôjde k zmenám v 

zmysle článku 9. 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Všetky udelené povolenia alebo 

uskutočnené registrácie podľa iných 

vnútroštátnych právnych predpisov alebo 

právnych predpisov Únie možno spájať s 

povolením alebo registráciou 

vyžadovaným v súlade s odsekom 1 do 

jedného povolenia alebo registrácie za 

predpokladu, že povolenie alebo 

registrácia obsahujú informácie 

vyžadované podľa tohto článku.  

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty môžu oslobodiť stredne 

veľké spaľovacie zariadenia, ktoré sú 

súčasťou zariadenia, na ktoré sa vzťahuje 

kapitola II smernice 2010/75/EÚ, od 

povinnosti dodržiavať emisné limity 

stanovené v prílohe II a ustanovenia 
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článku 6 tejto smernice pre tie 

znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahujú 

emisné limity podľa ustanovení článku 13 

ods. 5 a článku 15 ods. 3 smernice 

2010/75/EÚ pre tieto zariadenia, len 

vtedy, ak tieto emisné limity neprekračujú 

hodnoty stanovené v prílohe II k tejto 

smernici. 

 V prípade zariadení spaľujúcich palivá v 

rafinériách minerálnych olejov a plynov a 

v prípade regeneračných kotlov 

používaných pri výrobe celulózy môžu 

členské štáty na žiadosť prevádzkovateľa 

stredne veľkého spaľovacieho nariadenia 

oslobodiť stredne veľké spaľovacie 

zariadenia, ktoré sú súčasťou zariadenia, 

na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 

2010/75/EÚ, od povinnosti dodržiavať 

emisné limity uvedené v prílohe II a 

ustanovenia článku 6 tejto smernice v 

prípade znečisťujúcich látok, na ktoré sa 

vzťahujú emisné limity podľa ustanovení 

článku 13 ods. 5 a článku 15 ods. 3 

smernice 2010/75/EÚ pre tieto zariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Od 1. januára 2025 nesmú emisie oxidu 

siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do 

ovzdušia z existujúcich stredne veľkých 

spaľovacích zariadení s menovitým 

tepelným príkonom nad 5 MW prekročiť 

limitné hodnoty emisií stanovené v časti 1 

prílohy II. 

Od 1. januára 2020 nesmú emisie oxidu 

siričitého, oxidov dusíka a prachu do 

ovzdušia z existujúcich stredne veľkých 

spaľovacích zariadení s menovitým 

tepelným príkonom nad 15 MW prekročiť 

emisné limity stanovené v časti 1 prílohy 

II. 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Od 1. januára 2022 nesmú emisie oxidu 

siričitého, oxidov dusíka a prachu do 

ovzdušia z existujúcich stredne veľkých 

spaľovacích zariadení s menovitým 

tepelným príkonom vyšším než 5 MW a 

nižším alebo rovným 15 MW prekročiť 

emisné limity stanovené v časti 1 prílohy 

II. 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Od 1. januára 2030 nesmú emisie oxidu 

siričitého, oxidov dusíka a tuhých častíc do 

ovzdušia z existujúcich stredne veľkých 

spaľovacích zariadení s menovitým 

tepelným príkonom 5 MW alebo menej 

prekročiť limitné hodnoty emisií stanovené 

v časti 1 prílohy II. 

Od 1. januára 2027 nesmú emisie oxidu 

siričitého, oxidov dusíka a prachu do 

ovzdušia z existujúcich stredne veľkých 

spaľovacích zariadení s menovitým 

tepelným príkonom 5 MW alebo menej 

prekročiť emisné limity stanovené v časti 1 

prílohy II. 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty môžu oslobodiť existujúce 

stredne veľké spaľovacie zariadenia, 

ktoré sú súčasťou malej izolovanej 

sústavy a izolovanej mikrosústavy, od 

dodržiavania emisných limitov 

stanovených v časti 1 prílohy II až na päť 

rokov od dátumov stanovených v tomto 

článku ods. 2 prvom, druhom a treťom 

pododseku, najdlhšie však do roku 2030, 

bez toho, aby tým boli dotknuté existujúce 

medzinárodné záväzky. 
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Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby tým 

boli dotknuté environmentálne normy a 

normy pre kvalitu ovzdušia, môže 

príslušný orgán v určitých prípadoch 

stanoviť až na päť rokov od dátumu 

platnosti emisných limitov uvedených v 

prílohe II, najdlhšie však do roku 2030, 

menej prísne emisné limity, ak sa aspoň 

50 % využiteľného tepla vyrobeného 

daným zariadením vypočítaného ako 

kĺzavý priemer za päť rokov dodá vo 

forme pary alebo horúcej vody do verejnej 

siete diaľkového vykurovania alebo ak sa 

využíva ako hlavné palivo tuhá biomasa. 

Takáto odchýlka sa môže uplatňovať iba 

vtedy, ak posúdenie preukáže, že 

dosiahnutie emisných limitov uvedených v 

prílohe II by viedlo k neúmerne vysokým 

nákladom v porovnaní s 

environmentálnym prínosom z dôvodov: 

 (a) geografickej polohy alebo miestnych 

podmienok životného prostredia 

príslušného zariadenia; alebo 

 (b) technických charakteristík príslušného 

zariadenia. 

 Maximálne emisné limity stanovené 

príslušnými orgánmi neprekročia 1100 

mg/Nm3 pre SO2 a 150 mg/Nm3 pre prach. 

 Príslušný orgán v každom prípade 

zabezpečí, aby nedošlo k spôsobeniu 

žiadneho významného znečistenia a bola 

dosiahnutá vysoká úroveň ochrany 

životného prostredia ako celku. 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu existujúce stredne 

veľké spaľovacie zariadenia, ktorých 

prevádzka neprekračuje 500 

prevádzkových hodín ročne, oslobodiť od 

požiadavky dodržiavať limitné hodnoty 

emisií stanovené v časti 1 prílohy II. V 

takom prípade sa v súvislosti so 

zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá 

uplatňuje limitná hodnota emisií tuhých 

častíc 200 mg/Nm³. 

Členské štáty môžu existujúce stredne 

veľké spaľovacie zariadenia, ktorých 

prevádzka neprekračuje 500 

prevádzkových hodín ročne vypočítaných 

ako kĺzavý priemer za päť rokov, 
oslobodiť od požiadavky dodržiavať 

emisné limity stanovené v časti 1 prílohy II 

v núdzových prípadoch alebo ak platia 

mimoriadne podmienky, počas ktorých je 

využívanie týchto stredne veľkých 

spaľovacích zariadení potrebné. Členské 

štáty môžu rozšíriť obmedzenie na 800 

hodín v nasledujúcich prípadoch: 

 – pre záložnú výrobu elektrickej energie 

na prepojených ostrovoch pre prípad 

prerušenia hlavnej dodávky elektriny na 

ostrov; 

 – pre stredne veľké spaľovacie zariadenia 

používané na výrobu tepla v prípade 

výnimočne chladného počasia. 

 V takom prípade sa v súvislosti so 

zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá 

uplatňuje emisný limit prachu 200 

mg/Nm³. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Od [1 rok po dátume transpozície] nesmú 

emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka a 

tuhých častíc do ovzdušia z nových 

stredne veľkých spaľovacích zariadení 

prekročiť limitné hodnoty emisií stanovené 

v časti 2 prílohy II. 

Od [12 mesiacov po dátume transpozície] 

nesmú emisie oxidu siričitého, oxidov 

dusíka a prachu do ovzdušia z nových 

stredne veľkých spaľovacích zariadení 

prekročiť emisné limity stanovené v časti 2 

prílohy II. 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu oslobodiť nové 

spaľovacie zariadenia, ktorých prevádzka 

nepresahuje 500 prevádzkových hodín 

ročne, od povinnosti dodržiavať limitné 

hodnoty emisií stanovené v časti 2 prílohy 

II. V takom prípade sa v súvislosti so 

zariadeniami spaľujúcimi tuhé palivá 

uplatňuje limitná hodnota emisií tuhých 

častíc 100 mg/Nm³. 

Členské štáty môžu oslobodiť nové stredne 

veľké spaľovacie zariadenia, ktorých 

prevádzka neprekračuje 500 

prevádzkových hodín ročne vypočítaných 

ako kĺzavý priemer za päť rokov, od 

požiadavky dodržiavať emisné limity 

stanovené v časti 2 prílohy II v núdzových 

prípadoch, počas ktorých je využívanie 

týchto stredne veľkých spaľovacích 

zariadení potrebné. V takom prípade sa v 

súvislosti so zariadeniami spaľujúcimi tuhé 

palivá uplatňuje emisný limit prachu 100 

mg/Nm³. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V zónach, ktoré nespĺňajú limitné 

hodnoty EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia, 

ktoré sú stanovené v smernici 2008/50/ES, 

členské štáty uplatnia pri jednotlivých 

stredne veľkých spaľovacích zariadeniach 

v týchto zónach limitné hodnoty emisií na 

základe referenčných hodnôt stanovených 

v prílohe III alebo na základe prísnejších 

hodnôt stanovených členskými štátmi, 

pokiaľ sa Komisii nepreukáže, že 

uplatňovanie týchto limitných hodnôt 

emisií by spôsobovalo disproporčné 

náklady a že do plánov kvality ovzdušia 

vyžadovaných na základe článku 23 

smernice 2008/50/ES sa zahrnuli iné 

opatrenia na zabezpečenie dodržiavania 

limitných hodnôt kvality ovzdušia. 

4. V zónach, ktoré nespĺňajú limitné 

hodnoty EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia, 

ktoré sú stanovené v smernici 2008/50/ES, 

členské štáty môžu pri jednotlivých stredne 

veľkých spaľovacích zariadeniach v týchto 

zónach posúdiť potrebu uplatniť prísnejšie 

emisné limity stanovené na základe 

referenčných hodnôt uvedených v prílohe 

III. 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 5a 

 Energetická účinnosť 

 1. Členské štáty prijmú opatrenia na 

podporu vyššej energetickej účinnosti 

stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

 2. Do 31. decembra 2016 Komisia posúdi 

minimálne normy energetickej účinnosti 

pre stredne veľké spaľovacie zariadenia v 

súlade s najlepšími dostupnými 

technikami. 

 3. Komisia podá Európskemu parlamentu 

a Rade správu o výsledkoch tohto 

posúdenia, ku ktorej pripojí v prípade 

potreby legislatívny návrh stanovujúci 

úrovne výkonnosti v oblasti účinnosti pre 

nové stredne veľké spaľovacie zariadenia, 

ktoré sa budú uplatňovať od 1. januára 

2020 . 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty vytvoria systém 

environmentálnych inšpekcií stredne 

veľkých spaľovacích zariadení, alebo 

zavedú iné opatrenia na kontrolu súladu s 

požiadavkami tejto smernice. 

1. Členské štáty vytvoria účinný systém na 

kontrolu súladu s požiadavkami tejto 

smernice založený na environmentálnych 

inšpekciách alebo iných opatreniach. 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Ak už sú zavedené audity a inšpekcie 

na overenie súladu s inými právnymi 
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predpismi Únie v oblasti kontroly emisií, 

členské štáty môžu využívať tieto audity 

a inšpekcie na overenie súladu s touto 

smernicou. 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty vykonajú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie, aby spúšťanie 

a zastavovanie prevádzky stredne veľkých 

spaľovacích zariadení či prípadných 

porúch trvalo čo najkratšie. 

Prevádzkovateľ ihneď informuje príslušný 

orgán v prípade poruchy alebo havárie 

sekundárneho zariadenia na znižovanie 

emisií. 

3. Členské štáty vykonajú potrebné 

opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa 

prevádzkovatelia snažili dosiahnuť čo 

najkratší čas nábehu a odstávky stredne 

veľkých spaľovacích zariadení či trvania 

prípadných porúch. Prevádzkovateľ ihneď 

informuje príslušný orgán v prípade 

poruchy alebo havárie sekundárneho 

zariadenia na znižovanie emisií. 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Prípady nesúladu prevádzkovateľ 

oznámi príslušnému orgánu čo najskôr 

a vo forme, o ktorej rozhodnú členské 

štáty. 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prípade nesúladu členské štáty 

zabezpečia, aby: 

4. V prípade nesúladu členské štáty 

zabezpečia, aby príslušný orgán vyžadoval 

od prevádzkovateľa prijatie potrebných 

opatrení na to, aby bol súlad s 

požiadavkami dosiahnutý čo najrýchlejšie.  

(a) prevádzkovateľ okamžite informoval 

príslušný orgán; 
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(b) prevádzkovateľ okamžite prijal 

opatrenia potrebné na zabezpečenie 

obnovy súladu v čo najkratšom čase; 

 

(c) príslušný orgán od prevádzkovateľa 

vyžadoval prijatie akýchkoľvek náležitých 

dodatočných opatrení, ktoré príslušný 

orgán považuje za potrebné na opätovné 

obnovenie súladu. 

 

Ak súlad nemožno obnoviť, príslušný 

orgán pozastaví prevádzku zariadenia a 

stiahne jeho registráciu. 

Ak súlad nemožno obnoviť, príslušný 

orgán pozastaví prevádzku zariadenia a 

stiahne jeho povolenie alebo registráciu. 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) bez toho, aby bol dotknutý článok 4 

ods. 5, dôkaz o oznámení príslušnému 

orgánu; 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) dôkaz o registrácii príslušným 

orgánom; 

(b) povolenie alebo dôkaz o registrácii 

príslušným orgánom; 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) v prípade uplatniteľnosti záznam 

prevádzkových hodín uvedený v článku 5 

ods. 2. druhom pododseku; 

(d) v prípade uplatniteľnosti záznam 

prevádzkových hodín uvedený v článku 5 

ods. 2 treťom pododseku a v článku 5 ods. 

3 druhom pododseku; 
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Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ea) záznam o prípadoch nedodržiavania 

ustanovení a opatreniach prijatých v 

zmysle článku 7 ods. 4; 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (eb) dokumenty uvedené v článku 9. 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Údaje uvedené v odseku 2 sa 

sprístupnia miestnym a regionálnym 

orgánom oblasti, v ktorej je umiestnené 

stredne veľké spaľovacie zariadenie. 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Prevádzkovateľ príslušnému orgánu 

oznámi každú plánovanú zmenu stredne 

veľkého spaľovacieho zariadenia, ktorá 

ovplyvní uplatniteľné limitné hodnoty 

emisií. Toto oznámenie prevádzkovateľ 

poskytne najneskôr jeden mesiac pred 

uskutočnením zmeny. 

1. Prevádzkovateľ informuje príslušný 

orgán o každej plánovanej zmene stredne 

veľkého spaľovacieho zariadenia, ktorá 

ovplyvní uplatniteľné emisné limity. Tieto 

informácie prevádzkovateľ poskytne 

najneskôr jeden mesiac pred uskutočnením 

zmeny. 
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Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Po oznámení prevádzkovateľa v súlade 

s odsekom 1 príslušný orgán do jedného 

mesiaca zaregistruje akúkoľvek takúto 

zmenu. 

2. Po prijatí informácií zaslaných 

prevádzkovateľom v súlade s odsekom 1 

príslušný orgán vykoná do troch mesiacov 

aktualizáciu povolenia alebo registrácie a 

informuje o tom prevádzkovateľa. 

Odôvodnenie 

Príslušnému orgánu musí byť ponechaná voľba, či vykoná aktualizáciu povolenia alebo 

registrácie zariadení, a to na základe vplyvu, ktoré budú mať pravdepodobne tieto zmeny na 

kvalitu ovzdušia a na uplatniteľné emisné limity. 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. V prípade podstatnej zmeny, ako je 

stanovená v článku 3 ods. 1 bode 19a, 

uskutočnenej na existujúcom stredne 

veľkom spaľovacom zariadení príslušný 

orgán aktualizuje svoje povolenie alebo 

registráciu pre dané nové spaľovacie 

zariadenie a informuje o tom 

prevádzkovateľa. 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh smernice 

Článok 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2003/4/ES24, príslušný orgán sprístupní 

verejnosti register stredne veľkých 

spaľovacích zariadení, a to okrem iného aj 

prostredníctvom internetu. 

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2003/4/ES24, príslušný orgán sprístupní 

verejnosti register stredne veľkých 

spaľovacích zariadení uvedený v článku 4 

ods. 6, a to okrem iného aj prostredníctvom 

internetu. 
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__________________ __________________ 

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe 

verejnosti k informáciám o životnom 

prostredí (Ú. v. ES L 41, 14.2.2003, s. 26). 

24 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o 

prístupe verejnosti k informáciám o 

životnom prostredí (Ú. v. EÚ L 41, 

14.2.2003, s. 26). 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty do [2 rokov od dátumu 

transpozície] predložia Komisii súhrn 

údajov uvedených v prílohe I s odhadom 

celkových ročných emisií oxidu siričitého, 

oxidov dusíka a tuhých častíc z týchto 

zariadení, zoradených podľa druhu paliva a 

kapacitnej triedy. 

1. Členské štáty do 31. decembra 2024 

predložia Komisii súhrn údajov uvedených 

v prílohe I s odhadom celkových ročných 

emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a 

prachu zo stredne veľkých spaľovacích 
zariadení, zoradených podľa druhu 

zariadenia, druhu paliva a kapacitnej 

triedy. 

Odôvodnenie 

Dlhšia lehota je odôvodnená zavedením možného systému udeľovania povolení, čo je 

zložitejšie než len samotná registrácia. 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Do 31. decembra 2024 oznámia 

členské štáty Komisii aj odhad celkových 

emisií oxidu uhoľnatého z týchto 

zariadení za rok zoradených podľa druhu 

paliva a kapacitnej triedy. 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zašlú Komisii do 1. októbra Členské štáty zašlú Komisii do 1. októbra 
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2026 druhú a do 1. októbra 2031 tretiu 

správu obsahujúcu aktualizáciu údajov 

uvedených v odseku 1. 

2029 druhú a do 1. októbra 2034 tretiu 

správu obsahujúcu aktualizáciu údajov 

uvedených v odsekoch 1 a 1 a. 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Správy vypracované podľa prvého 

pododseku musia obsahovať kvalitatívne a 

kvantitatívne informácie o vykonávaní 

tejto smernice, o všetkých opatreniach 

podniknutých s cieľom overiť súlad 

prevádzky stredne veľkých spaľovacích 

zariadení s touto smernicou a všetky 

opatrenia na presadzovanie predpisov 

podniknuté na tieto účely. 

Správy vypracované podľa odsekov 1 a 1a 

a prvého pododseku tohto odseku obsahujú 

kvalitatívne a kvantitatívne informácie o 

vykonávaní tejto smernice, všetky 

opatrenia podniknuté s cieľom overiť súlad 

prevádzky stredne veľkých spaľovacích 

zariadení s touto smernicou a všetky 

opatrenia na presadzovanie predpisov 

prijaté na tieto účely. 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V druhej súhrnnej správe Komisie sa 

preskúma vykonávanie tejto smernice s 

osobitným dôrazom na potrebu vymedziť 

referenčné hodnoty stanovené v prílohe 

III ako celoúniové limitné hodnoty emisií 

a v prípade vhodnosti k tejto správe pripojí 

legislatívny návrh. 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh smernice 

Článok 12 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 12a 

 Preskúmanie 

 1. Komisia preskúma do 31. decembra 

2025 emisné limity pre nové stredne veľké 

spaľovacie zariadenia s výnimkou 
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emisných limitov NOx, ktoré budú 

preskúmané do 31. decembra 2021. 

Emisné limity pre nové a existujúce 

stredne veľké spaľovacie zariadenia budú 

preskúmané do 31. decembra 2030.  

Následne sa preskúmanie vykoná každých 

desať rokov. V preskúmaní sa zohľadnia 

najlepšie dostupné technológie a podľa 

možností údaje zozbierané pri 

monitorovaní uvedenom v článku 6. 

 2. Komisia zhodnotí, či stredne veľké 

spaľovacie zariadenia musia podliehať 

regulácii z hľadiska emisií oxidu 

uhoľnatého. 

 3. Komisia predloží výsledky tohto 

preskúmania Európskemu parlamentu a 

Rade a v prípade potreby k nim priloží 

legislatívny návrh. 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na tieto veľké časové rozpätia je dôležité, aby sa smernica pravidelne 

preskúmavala s ohľadom na nový technologický vývoj. 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedená v článku 13 sa Komisii udeľuje na 

obdobie piatich rokov od [dátumu 

nadobudnutia účinnosti]. Komisia predloží 

správu týkajúcu sa delegovania právomoci 

najneskôr do deviatich mesiacov pred 

uplynutím tohto päťročného obdobia. 

Delegovanie právomoci sa automaticky 

predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 

Európsky parlament alebo Rada nevznesú 

voči takémuto predĺženiu námietku 

najneskôr štyri mesiace pred koncom 

každého obdobia. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedená v článku 13 sa Komisii udeľuje na 

obdobie piatich rokov od [dátumu 

nadobudnutia účinnosti]. Komisia 

vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 

právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 

uplynutím tohto päťročného obdobia a 

predloží ju Európskemu parlamentu a 

Rade. Delegovanie právomoci sa 

automaticky predlžuje na rovnako dlhé 

obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo 

Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu 

námietku najneskôr štyri mesiace pred 

koncom každého obdobia. 
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Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh smernice 

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 

nariadenia a administratívne ustanovenia 

potrebné na dosiahnutie súladu s touto 

smernicou najneskôr do [dátum: 1,5 roka 

po nadobudnutí účinnosti]. Komisii 

bezodkladne oznámia znenie týchto 

ustanovení. 

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 

iné právne predpisy a správne opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu s touto 

smernicou najneskôr do [dátum: 18 

mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. 

Komisii bezodkladne oznámia znenie 

týchto ustanovení. 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh smernice 

Príloha I – bod 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. V prípade uplatnenia článku 5 ods. 2 

druhého pododseku, vyhlásenie podpísané 

prevádzkovateľom o tom, že zariadenie je 

v prevádzke najviac 300 hodín ročne; 

8. V prípade, že sa uplatňuje článok 5 ods. 

2 tretí pododsek alebo článok 5 ods. 3 

druhý pododsek, vyhlásenie podpísané 

prevádzkovateľom o tom, že zariadenie nie 

je v prevádzke dlhšie, než sa uvádza v 

uvedených pododsekoch; 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh smernice 

Príloha IV – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Monitorovanie emisií Monitorovanie emisií a posudzovanie 

zhody 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh smernice 

Príloha IV – časť 1 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Časť I – Metódy monitorovania 

1. Pravidelné merania SO2, NOx a tuhých 

častíc sa vyžadujú prinajmenšom každé tri 

1. Pravidelné merania SO2, NOx a prachu 

sa vyžadujú prinajmenšom:  
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roky v prípade stredne veľkých 

spaľovacích zariadení, ktorých menovitý 

tepelný príkon je väčší ako 1 MW a menší 

ako 20 MW, a aspoň každý rok v prípade 

stredne veľkých spaľovacích zariadení, 

ktorých menovitý tepelný príkon je rovný 

alebo väčší ako 20 MW, ale menší ako 50 

MW.  

 – každé tri roky v prípade stredne veľkých 

spaľovacích zariadení, ktorých menovitý 

tepelný príkon je väčší ako 1 MW a menší 

ako 5 MW,  

 – každé dva roky v prípade stredne 

veľkých spaľovacích zariadení, ktorých 

menovitý tepelný príkon je väčší ako 5 

MW a menší ako 15 MW,  

 – každý rok v prípade stredne veľkých 

spaľovacích zariadení, ktorých menovitý 

tepelný príkon je 15 MW alebo vyšší. 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh smernice 

Príloha IV – časť 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Merania sa vyžadujú iba v prípade 

znečisťujúcich látok, ktorých limitná 

hodnota emisií je stanovená v prílohe II 

pre príslušné zariadenie. 

2. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 
merania vykonávali aj pre oxid uhoľnatý 

(CO). 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh smernice 

Príloha IV – časť I – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Prvé merania sa vykonajú do troch 

mesiacov po registrácii zariadenia. 

3. Prvé merania sa vykonajú do troch 

mesiacov po registrácii zariadenia alebo 

udelenia povolenia. 
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Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh smernice 

Príloha IV – časť I – bod 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Členské štáty môžu ako alternatívu k 

pravidelným meraniam uvedeným v bode 

1 vyžadovať kontinuálne merania.  

 V prípade kontinuálnych meraní 

podliehajú automatizované systémy 

merania kontrole prostredníctvom 

paralelných meraní referenčnými 

metódami najmenej raz ročne a 

prevádzkovateľ o výsledkoch týchto 

kontrol informuje príslušný orgán. 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh smernice 

Príloha IV – časť I – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Odbery vzoriek a analýza znečisťujúcich 

látok a merania prevádzkových 

parametrov, ako aj prípadné alternatívne 

merania, ako sa uvádza v bode 4, sa 

vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak 

nie sú dostupné normy CEN, použijú sa 

normy ISO, vnútroštátne alebo iné 

medzinárodné normy, na základe ktorých 

sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej 

kvality. 

5. Odbery vzoriek a analýza znečisťujúcich 

látok a merania prevádzkových 

parametrov, ako aj prípadné alternatívne 

merania, ako sa uvádza v bode 4, sa 

vykonávajú v súlade s normami CEN. 

Počas merania musí zariadenie fungovať 

v stabilných podmienkach a byť zaťažené 

reprezentatívne a rovnomerne. Obdobia 

nábehu a odstávky sa nezapočítavajú.  Ak 

nie sú dostupné normy CEN, použijú sa 

normy ISO, vnútroštátne alebo iné 

medzinárodné normy, na základe ktorých 

sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej 

kvality. 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh smernice 

Príloha IV – časť I a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Časť Ia – Posúdenie dosiahnutia súladu 
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 1. V prípade pravidelných meraní sa 

emisné limity uvedené v článku 5 

považujú za dodržané, ak výsledky každej 

série meraní alebo iných postupov 

definovaných a určených podľa pravidiel 

ustanovených príslušnými orgánmi 

nepresahujú príslušnú limitnú hodnotu 

emisií. 

 2. V prípade kontinuálnych meraní sa 

súlad s limitnými hodnotami emisií 

uvedenými v článku 5 posudzuje tak, ako 

je uvedené v bode 1 časti 4 prílohy V k 

smernici 2010/75/EÚ. 

 Validované priemerné hodnoty sa určujú 

podľa bodov 9 a 10 časti 3 prílohy V k 

smernici 2010/75/EÚ. 

 Na účely výpočtu priemerných hodnôt 

emisií sa neberú do úvahy hodnoty 

namerané počas období uvedených 

v článku 5 ods. 6 a v článku 5 ods. 7, ako 

aj počas období nábehu a odstávky.  

 


