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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Souvislosti 

Znečištění ovzduší je skutečně přeshraničním problémem a ovzduší mnoha členských států je 

ze značné části znečišťováno jejich sousedními zeměmi. Proto je nutné podniknout opatření 

na úrovni Unie, aby byl vytvořen koherentní a ambiciózní rámec pro snižování emisí.  

Návrh Komise si klade za cíl vyplnit závažnou mezeru ve stávajících právních předpisech EU. 

Nová malá spalovací zařízení jsou již regulována prováděcími předpisy ke směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro 

určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Na velká spalovací 

zařízení se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 

24. listopadu 2010 o průmyslových emisích a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší 

z velkých spalovacích zařízení (do 31. prosince 2015). 

Avšak emise znečišťujících látek ze středních spalovacích zařízení (zařízení o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu mezi 1 a 50 MW) nejsou v současné chvíli upraveny žádnými 

zvláštními předpisy na úrovni EU a navrhovatel vítá návrh Komise, který si klade za cíl 

vyplnit tuto legislativní mezeru, aby bylo vytvořeno koherentnější regulační prostředí. 

Návrh je důležitý z několika důvodů. Zaprvé podle posouzení dopadů vypracovaného Komisí 

způsobuje znečištěné ovzduší odhadem více než 400 000 předčasných úmrtí ročně a vede 

k nákladům ve výši až 940 miliard EUR na zdravotní péči. Dále je jednou z příčin výrazného 

zhoršení kvality životního prostředí, protože 62 % území EU je vystaveno eutrofizaci, a také 

hospodářských ztrát jako například ve výši 15 miliard EUR za nevyužité pracovní dny, 

4 miliard EUR za výdaje na zdravotní péči, 3 miliard za ztráty na zemědělské úrodě 

a 1 miliardy EUR za škody na budovách. Zadruhé by snížení emisí ze středních spalovacích 

zařízení mohlo napomoci dosáhnout klimatických a energetických cílů EU díky snížení emisí 

skleníkových plynů, zlepšení energetické účinnosti a podpoře obnovitelných zdrojů energie. 

Pokud budeme nyní jednat a zaplníme stávající mezeru v právní úpravě, vyšleme tím jasné 

signály pro investory a poskytneme další podněty pro výzkum a inovace v oblasti 

průlomových technologií. Tím se vytvoří podmínky pro to, aby se evropské podniky prosadily 

v oblasti ekologických inovací, která má obrovský potenciál pro vývozní trhy. Například Čínu 

stojí jen znečištění ovzduší každoročně 12–13 % HDP. 

Vyjasnění a změny navrhované navrhovatelem 

V návrhu Komise se však objevuje řada bodů, které je nutno vyjasnit a doplnit. Navrhovatel 

stanovil následující hlavní body.  

Vztah k platným právním předpisům 

Regulační rámec musí být koherentní a mělo by se zabránit dvojí regulaci. Zejména je nutné 

objasnit vztah stávajícího návrhu k již platné směrnici o průmyslových emisích. 

Zohlednění malých a středních podniků 
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Vzhledem k tomu, že 75 % středních spalovacích zařízení je řízeno malými a středními 

podniky, je zvlášť potřeba vyvarovat se nadměrné administrativní zátěže. Malé a střední 

podniky nemají takové administrativní kapacity jako větší společnosti, což však není 

v několika částech stávajícího návrhu ani v postoji Rady zohledněno.  

Efektivita nákladů 

Mezi náklady podniků a přínosy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví je 

pochopitelně třeba zajistit náležitou rovnováhu. Bezesporu potřebujeme stanovit mezní 

hodnoty emisí, ty ale musejí být přiměřené a realizovatelné. Zároveň se ale zpravodaj 

domnívá, že existují pádné důvody pro vytvoření ambiciózního rámce. 

Flexibilita 

Již v návrhu Komise jsou rozlišována nová a stávající zařízení. Existuje však prostor 

k zajištění větší flexibility pro nejmenší stávající zařízení do 5 MW. Náklady na tato zařízení 

by totiž mohly být poměrně vysoké. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Spalování paliva v malých spalovacích 

zařízeních může být upraveno prováděcími 

akty ke směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 

o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou 

energie15. Spalování paliva ve velkých 

spalovacích zařízeních upravuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU16 ze dne 7. ledna 2013, 

přičemž do 31. prosince 2015 pro velká 

spalovací zařízení podle čl. 30 odst. 2 

směrnice 2010/75/EU platí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2001/80/ES17. 

(5) Spalování paliva v malých spalovacích 

zařízeních může být upraveno prováděcími 

akty ke směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES. S cílem vyplnit 

zbývající legislativní mezeru jsou však 

zapotřebí další opatření podle směrnice 

2009/125/ES. Spalování paliva ve velkých 

spalovacích zařízeních upravuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU ze dne 7. ledna 2013, přičemž 

do 31. prosince 2015 pro velká spalovací 

zařízení podle čl. 30 odst. 2 směrnice 

2010/75/EU platí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/80/ES. 
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__________________ __________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 

o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou 

energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, 

s. 10). 

15Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES ze dne 21. října 2009 

o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou 

energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, 

s. 10). 

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 

o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. 

L 334, 17.12.2010, s. 17). 

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 

o průmyslových emisích (integrované 

prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. 

L 334, 17.12.2010, s. 17). 

17Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/80/ES ze dne 23. října 2001 

o omezení emisí některých znečišťujících 

látek do ovzduší z velkých spalovacích 

zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1). 

16Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/80/ES ze dne 23. října 2001 

o omezení emisí některých znečišťujících 

látek do ovzduší z velkých spalovacích 

zařízení (Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1). 

Odůvodnění 

Legislativní mezera mezi směrnicí o ekodesignu a touto směrnicí by měla být řešena ve 

směrnici o ekodesignu, jak navrhla ve svém postoji Rada. 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat 

na výrobky spojené se spotřebou energie, 

na které se vztahují prováděcí opatření 

přijatá podle směrnice 2009/125/ES nebo 

kapitoly III či IV směrnice 2010/75/EU. 

Z působnosti této směrnice by měla být 

dále vyjmuta i některá další spalovací 

zařízení, a to na základě svých technických 

vlastností či využití při určitých 

činnostech. 

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat 

na spalovací zařízení, na které se vztahují 

prováděcí opatření přijatá podle 

směrnice 2009/125/ES nebo 

směrnice 2010/75/EU. Z působnosti této 

směrnice by měla být dále vyjmuta 

i některá další spalovací zařízení, a to na 

základě svých technických vlastností či 

využití při určitých činnostech. Žádné 

spalovací zařízení by nemělo podléhat 

dvojí regulaci. V případě potřeby předloží 

Komise vysvětlující pokyny. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a)  S ohledem na umístění spalovacích 

zařízení a související technické a 

logistické problémy je vhodnější, aby 

Španělsko, pokud jde o Kanárské ostrovy, 

Francie, pokud jde o zámořské 

departementy, a Portugalsko, pokud jde o 

Madeiru a Azory, stanovily mezní hodnoty 

emisí pro střední spalovací zařízení 

provozované v těchto oblastech, které by 

nepodléhaly minimálním požadavkům 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) K zajištění regulace emisí oxidu 

siřičitého, oxidů dusíku a částic do ovzduší 

by střední spalovací zařízení měla být 

provozována pouze v případě, že byla 

přinejmenším zaregistrována příslušným 

orgánem, a to na základě oznámení 

provozovatele. 

(10) K zajištění regulace emisí oxidu 

siřičitého, oxidů dusíku a částic do ovzduší 

by střední spalovací zařízení měla být 

provozována pouze v případě, že byla 

přinejmenším zaregistrována příslušným 

orgánem, nebo pokud jim tento orgán 

udělil povolení, a to na základě oznámení 

provozovatele. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) spalovací zařízení, na něž se vztahuje 

kapitola III nebo kapitola IV 
směrnice 2010/75/EU; 

a) spalovací zařízení, na něž se vztahuje 

směrnice 2010/75/EU; 

Odůvodnění 

S cílem předejít dvojí regulaci by se na zařízení, na které se vztahuje směrnice 2010/75/EU, 
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tato směrnice neměla vztahovat. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) výrobky spojené se spotřebou energie, 

na něž se vztahují prováděcí opatření 

přijatá podle směrnice 2009/125/ES, pokud 

tyto prováděcí akty stanoví mezní hodnoty 

emisí pro znečišťující látky uvedené 

v příloze II této směrnice; 

b) spalovací zařízení, na něž se vztahují 

prováděcí opatření přijatá podle 

směrnice 2009/125/ES, pokud tyto 

prováděcí akty stanoví mezní hodnoty 

emisí pro znečišťující látky uvedené 

v příloze II této směrnice; 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) spalovací zařízení, ve kterých plynné 

produkty spalování používají k přímému 

ohřevu, sušení nebo jakékoli jiné úpravě 

předmětů nebo materiálů; 

c) spalovací zařízení, ve kterých se 

produkty spalování používají k přímému 

ohřevu, sušení nebo jakémukoli jinému 

zpracování předmětů nebo materiálů, jako 

jsou tavicí pece, ohřívací pece a pece pro 

tepelnou úpravu; 

Odůvodnění 

Z důvodu právní jistoty by formulace o průmyslových emisích měla odpovídat formulaci 

použité v čl. 28 písm. a) směrnice 2010/75/EU. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) regenerační kotle v zařízeních na 

výrobu buničiny; 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) spalovací zařízení spalující rafinérská 

paliva samostatně nebo s jinými palivy za 

účelem výroby energie v rámci rafinérií 

minerálních olejů a plynů; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Tato směrnice se nevztahuje na 

výzkum, vývoj a zkoušení v souvislosti se 

středními spalovacími zařízeními. Členské 

státy mohou pro uplatňování tohoto 

odstavce stanovit zvláštní podmínky. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) „částicemi“ částice libovolného tvaru, 

struktury nebo hustoty rozptýlené 

v podmínkách místa odběru vzorku 

v plynném skupenství, které lze po odběru 

reprezentativního vzorku z analyzovaného 

plynu zachytit filtrací za vymezených 

podmínek a které zůstávají v prostoru před 

filtrem a po usušení za vymezených 

podmínek na filtru; 

4) „prachem“ částice libovolného tvaru, 

struktury nebo hustoty rozptýlené 

v podmínkách místa odběru vzorku 

v plynném skupenství, které lze po odběru 

reprezentativního vzorku z analyzovaného 

plynu zachytit filtrací za vymezených 

podmínek a které zůstávají v prostoru před 

filtrem a po usušení za vymezených 

podmínek na filtru; 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ 

spalovací zařízení uvedené do provozu 

před [1 rok od provedení směrnice]; 

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ 

spalovací zařízení uvedené do provozu 

před [1 rok od provedení směrnice] nebo 

zařízení, pro něž bylo podle vnitrostátních 

právních předpisů uděleno povolení před 

[datum provedení směrnice], za 

předpokladu, že dané zařízení bude 

uvedeno do provozu nejpozději [1 rok od 

provedení směrnice]; 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – bod 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

16) „provozními hodinami“ doba 

vyjádřená v hodinách, během níž spalovací 

zařízení vypouští emise do ovzduší; 

16) „provozními hodinami“ doba 

vyjádřená v hodinách, během níž je 

spalovací zařízení v provozu a vypouští 

emise do ovzduší, s výjimkou doby 

uvádění zařízení do provozu a odstavování 

z provozu; 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Článek 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Agregační pravidla 

 Členské státy mohou pro účely této 

směrnice považovat propojení tvořené 

dvěma nebo více novými středními 

spalovacími zařízeními za jediné střední 

spalovací zařízení a sčítat jejich jmenovité 

tepelné příkony pro účely výpočtu 

celkového jmenovitého tepelného příkonu, 
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pokud: 

 – jsou odpadní plyny z těchto středních 

spalovacích zařízení odváděny společným 

komínem; nebo 

 – by s přihlédnutím k technickým a 

ekonomickým faktorům mohly být 

odpadní plyny z těchto středních 

spalovacích zařízení odváděny společným 

komínem. 

Odůvodnění 

V postoji Rady jsou navržena povinná agregační pravidla. Důvodem, proč Komise 

nenavrhuje agregační pravidla, je skutečnost, že by tato pravidla mohla představovat velkou 

administrativní zátěž. Nicméně řada členských států již agregační pravidla zavedla. Tento 

pozměňovací návrh stanovuje agregační pravidla jako pravidla dobrovolná, takže členské 

státy mohou nadále agregační pravidla uplatňovat, ale zároveň není žádný členský stát 

povinen je zavést. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Článek 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby byla střední spalovací 

zařízení provozována pouze po registraci 

příslušným orgánem. 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby žádná nová střední 

spalovací zařízení nebyla provozována bez 

povolení nebo registrace. 

 1a. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby od 1. ledna 

2025 žádné stávající střední spalovací 

zařízení se jmenovitým tepelným 

příkonem vyšším než 5 MW nebylo 

provozováno bez povolení nebo registrace.  

 Členské státy přijmou nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby od 1. ledna 2030 

žádné stávající střední spalovací zařízení 

se jmenovitým tepelným příkonem 5 MW 

nebo nižším nebylo provozováno bez 

povolení nebo registrace. 

2. Součástí postupu registrace musí být 

přinejmenším oznámení provozovatele 

příslušnému orgánu o provozování 

2. Členské státy přesně určí postup pro 

udělování povolení a registraci. Součástí 

tohoto postupu musí být přinejmenším 
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středního spalovacího zařízení či o záměru 

takové zařízení provozovat. 

povinnost provozovatele oznámit 

příslušnému orgánu provozování středního 

spalovacího zařízení či záměr takové 

zařízení provozovat. 

3. U každého středního spalovacího 

zařízení obsahuje oznámení provozovatele 

přinejmenším informace uvedené v příloze 

I. 

3. U každého středního spalovacího 

zařízení obsahuje oznámení provozovatele 

přinejmenším informace uvedené v příloze 

I. 

4. Příslušný orgán provede registraci 

středního spalovacího zařízení do jednoho 

měsíce od obdržení oznámení od 

provozovatele a provozovatele o registraci 

informuje. 

4. Příslušný orgán provede registraci nebo 

zahájí postup udělování povolení 

střednímu spalovacímu zařízení do 

jednoho měsíce od obdržení oznámení od 

provozovatele a provozovatele o registraci 

informuje. 

5. Stávající střední spalovací zařízení lze 

z oznamovací povinnosti podle odstavce 2 

vyjmout, pokud příslušné orgány obdržely 

všechny informace uvedené v odstavci 3. 

5. Stávající střední spalovací zařízení lze 

z oznamovací povinnosti podle odstavce 2 

vyjmout, pokud příslušné orgány obdržely 

všechny informace uvedené v odstavci 3. 

Tato spalovací zařízení je nutné 

zaregistrovat do [třináct měsíců ode dne 

provedení]. 

Tato spalovací zařízení musí být 

zaregistrována nebo jim musí být uděleno 

povolení do [třináct měsíců ode dne 

provedení]. 

6. V registru vedeném příslušnými orgány 

musí být ke každému střednímu 

spalovacímu zařízení k dispozici 

přinejmenším informace stanovené 

v příloze I a dále veškeré informace 

získané ověřováním výsledků 

monitorování či jinými kontrolami 

dodržování požadavků uvedenými 

v článcích 7 a 8. 

6. V registru vedeném příslušnými orgány 

musí být ke každému střednímu 

spalovacímu zařízení k dispozici 

přinejmenším informace stanovené 

v příloze I a dále veškeré informace 

získané ověřováním výsledků 

monitorování či jinými kontrolami 

dodržování požadavků uvedenými 

v článcích 7 a 8. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy mohou střední spalovací 

zařízení, která jsou součástí zařízení, na 

něž se vztahuje kapitola II směrnice 

2010/75/EU, osvobodit od dodržování 

mezních hodnot emisí stanovených v 

příloze II a ustanovení článku 6 této 
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směrnice v případě znečišťujících látek, 

pro které u těchto spalovacích zařízení 

platí mezní hodnoty emisí podle čl. 13 

odst. 5 a čl. 15 odst. 3 směrnice 

2010/75/EU. 

Odůvodnění 

V souladu s návrhem Rady mohou členské státy osvobodit zařízení, která jsou součástí 

zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Mezní hodnoty emisí stanovené v 

příloze II se nevztahují na střední 

spalovací zařízení nacházející se na 

Kanárských ostrovech, ve francouzských 

zámořských departementech a na Madeiře 

a Azorech. Členské státy stanoví mezní 

hodnoty emisí pro tato spalovací zařízení s 

cílem snížit jejich emise do ovzduší a 

potenciální rizika pro lidské zdraví a 

životní prostředí. 
 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Počínaje dnem 1. ledna 2025 nesmí 

emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku 

a částic ze stávajícího středního 

spalovacího zařízení o jmenovitém 

tepelném příkonu vyšším než 5 MW do 

ovzduší překročit mezní hodnoty emisí 

stanovené v části 1 přílohy II. 

2. Počínaje dnem 1. ledna 2025 nesmí 

emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku 

a částic ze stávajícího středního 

spalovacího zařízení o jmenovitém 

tepelném příkonu vyšším než 5 MW do 

ovzduší překročit mezní hodnoty emisí 

stanovené v části 1 přílohy II.  

Počínaje dnem 1. ledna 2030 nesmí emise 

oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze 

Počínaje dnem 1. ledna 2030 nesmí emise 

oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze 
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stávajícího středního spalovacího zařízení 

o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW 

nebo nižším do ovzduší překročit mezní 

hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy 

II.  

stávajícího středního spalovacího zařízení 

o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW 

nebo nižším do ovzduší překročit mezní 

hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy 

II. 

Členské státy mohou z dodržování mezních 

hodnot emisí stanovených v části 1 přílohy 

II vyjmout stávající střední spalovací 

zařízení, pokud nejsou provozována více 

než 500 provozních hodin ročně. V 

takovém případě se pro zařízení spalující 

pevná paliva použije mezní hodnota emisí 

částic ve výši 200 mg/Nm³. 

Členské státy mohou z dodržování mezních 

hodnot emisí stanovených 

v části 1 přílohy II vyjmout stávající 

střední spalovací zařízení, jejichž roční 

provoz v klouzavém průměru za období 

pěti let nepřesahuje 1000 provozních 

hodin ročně. V takovém případě se pro 

zařízení spalující pevná paliva použije 

mezní hodnota emisí částic ve výši 200 

mg/Nm³. 

 Do 1. ledna 2030 mohou být stávající 

střední spalovací zařízení se jmenovitým 

tepelným příkonem vyšším než 5 MW 

osvobozena od dodržování mezních 

hodnot emisí podle tohoto článku, pokud 

alespoň 50 % užitného tepla vyrobeného 

daným zařízením na základě klouzavého 

průměru za období pěti let je dodáváno 

v podobě páry či horké vody do veřejné 

sítě dálkového vytápění, nebo za 

předpokladu, že hlavním palivem je pevná 

biomasa. 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou z dodržování mezních 

hodnot emisí stanovených v části 2 přílohy 

II vyjmout nová střední spalovací zařízení, 

pokud nejsou provozována více než 500 
provozních hodin ročně. V takovém 

případě se pro zařízení spalující pevná 

paliva použije mezní hodnota emisí částic 

100 mg/Nm³. 

Členské státy z dodržování mezních hodnot 

emisí stanovených v části 2 přílohy II 

vyjmout nová střední spalovací zařízení, 

jejichž roční provoz v klouzavém průměru 

za období pěti let nepřesahuje 1000 
provozních hodin ročně. V takovém 

případě se pro zařízení spalující pevná 

paliva použije mezní hodnota emisí částic 

100 mg/Nm³. 

 

Pozměňovací návrh  20 
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Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty 

pro kvalitu ovzduší stanovené ve 

směrnici 2008/50/ES, použijí členské státy 

pro jednotlivá střední spalovací zařízení 

v těchto zónách mezní hodnoty emisí 

vycházející z referenčních hodnot 

uvedených v příloze III nebo z přísnějších 

hodnot, které si členské státy stanoví, 

pokud není Komisi doloženo, že použití 

takovýchto mezních hodnot emisí by 

s sebou neslo neúměrně vysoké náklady 

a že do plánů kvality ovzduší, které je třeba 

vypracovat na základě článku 23 

směrnice 2008/50/ES, byla začleněna jiná 

opatření k dodržování mezních hodnot pro 

kvalitu ovzduší. 

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty 

Unie pro kvalitu ovzduší stanovené ve 

směrnici 2008/50/ES, mohou členské státy 

použít pro jednotlivá střední spalovací 

zařízení v těchto zónách mezní hodnoty 

emisí vycházející z referenčních hodnot 

uvedených v příloze III nebo z přísnějších 

hodnot, které si členské státy stanoví, 

pokud použití takovýchto mezních hodnot 

emisí s sebou nenese neúměrně vysoké 

náklady a pokud do plánů kvality ovzduší, 

které je třeba vypracovat na základě 

článku 23 směrnice 2008/50/ES, nebyla 

začleněna jiná opatření 

k dodržování mezních hodnot pro kvalitu 

ovzduší. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Článek 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Výjimka pro ukončení životnosti 

 1. Členské státy mohou od dodržování 

mezních emisních hodnot stanovených v 

částech 1a, 1b a 1c přílohy II a požadavků 

na monitorování a podávání zpráv 

stanovených v článku 6 a v příloze IV 

osvobodit na období pěti let od dat 

účinnosti uvedených v čl. 5 odst. 2 

stávající střední spalovací zařízení za 

předpokladu, že provozovatel středního 

spalovacího zařízení oznámí formou 

písemného prohlášení příslušnému 

orgánu, že toto zařízení nebude v provozu 

více než 11 000 provozních hodin během 

období pěti let a že provoz spalovacího 

zařízení po uplynutí tohoto pětiletého 
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období ukončí.   

 – Pro střední spalovací zařízení se 

jmenovitým tepelným příkonem 5 MW 

nebo méně se oznámení formou 

písemného prohlášení příslušnému 

orgánu předloží do 1. ledna 2029 a provoz 

těchto zařízení je ukončen nejpozději do 

31. prosince 2034. 

 – Pro střední spalovací zařízení se 

jmenovitým tepelným příkonem vyšším 

než 5 MW se oznámení formou 

písemného prohlášení příslušnému 

orgánu předloží do 1. ledna 2024 a provoz 

těchto zařízení je ukončen nejpozději do 

31. prosince 2029. 

 2. Během pětiletého období uvedeného v 

odstavci 1 je provozovatel povinen 

předložit každý rok příslušnému orgánu 

záznam o počtu provozních hodin od dat 

účinnosti uvedených v čl. 5 odst. 2. 

 3. Pokud je střední spalovací zařízení stále 

v provozu i po skončení pětiletého období 

uvedeného v odstavci 1, je považováno za 

nové střední spalovací zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Článek 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5 b 

 Energetická účinnost 

 1. Členské státy přijmou opatření na 

podporu zvýšení energetické účinnosti 

středních spalovacích zařízení. 

 2. Do 31. prosince 2016 Komise posoudí, 

zda jsou normy minimální energetické 

účinnosti pro střední spalovací zařízení 

v souladu s nejlepšími dostupnými 

technologiemi. 

 3. Komise informuje Evropský parlament 



 

PE546.728v03-00 16/22 AD\1058971CS.doc 

CS 

a Radu o výsledcích tohoto posouzení a 

zároveň předloží legislativní návrh, 

v němž případně stanoví úrovně 

energetické účinnosti nových středních 

spalovacích zařízení, které se budou 

uplatňovat od 1. ledna 2020. 
 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. U střední spalovacích zařízení, která pro 

splnění mezních hodnot emisí používají 

sekundární čisticí zařízení, je třeba trvale 

monitorovat účinnost provozu tohoto 

zařízení a výsledky tohoto monitorování 

musí být zaznamenány. 

4. U středních spalovacích zařízení, která 

pro splnění mezních hodnot emisí 

používají sekundární čisticí zařízení, 

se prokazuje a zaznamenává účinný 

nepřetržitý provoz tohoto zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Údaje uvedené v odstavci 2 se 

poskytují místním a regionálním orgánům 

v místě, kde se nachází střední spalovací 

zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Přezkum 

 Mezní hodnoty emisí pro nová střední 
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spalovací zařízení by měly být 

přezkoumány Komisí v roce 2025 a pro 

nová i stávající střední spalovací zařízení 

v roce 2035. Následně by přezkumy měly 

být provedeny každých deset let. Přezkum 

zohlední nejlepší dostupné technologie a 

měl by se přednostně týkat [směrnice 

(EU).../...*]. 

 _____________ 

 * Úř. věst.: vložte prosím číslo, název a 

odkaz obsažené v COD 2013/0443. 

Odůvodnění 

Vzhledem k takto dlouhým časovým odstupům je důležité při přezkumu směrnice zohlednit 

vývoj nových technologií. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 

1,5 roku po vstupu v platnost]. Neprodleně 

sdělí Komisi jejich znění. 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 

18 měsíců po vstupu v platnost].  

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Příloha II – část 1 – bod 1 

 

Znění navržené Komisí 

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů 

a plynových turbín 

Znečišťující 

látka 

Tuhá 

biomasa 

Jiná pevná 

paliva 

Kapalná 

paliva 

s výjimkou 

těžkého 

topného oleje 

Těžký topný 

olej 

Zemní plyn Plynná paliva 

s výjimkou 

zemního 

plynu 
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SO2 200 400 170 350 - 35 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Částice 30(1) 30 30 30 - - 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 pro zařízení s tepelným příkonem 5 MW nebo nižším.  

 

Pozměňovací návrh 

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro stávající střední spalovací zařízení s celkovým 

jmenovitým tepelným příkonem od 1 do 5 MW. Zařízení s výjimkou motorů a 

plynových turbín 

Znečišťující 

látka  

Tuhá 

biomasa  

Jiná pevná 

paliva  

Plynový 

olej  

Kapalná 

paliva s 

výjimkou 

plynového 

oleje  

Zemní plyn  Plynná 

paliva 

s výjim

kou 

zemníh

o plynu  

SO2
  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  

Prach  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně dřevitou tuhou biomasu. 

(2) 300 mg/Nm³ v případě zařízení spalujících slámu.  

(3) 400 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských pecí (železářský a 

ocelářský průmysl).  

(4) Do 1. ledna 2035, 150 mg/Nm3.  

1a. Mezní hodnoty emisí (mg/Nm3) pro stávající střední spalovací zařízení s celkovým 

jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 5 MW. Zařízení s výjimkou motorů a 

plynových turbín 

Znečišť

ující 

látka  

Tuhá 

biomasa  

Jiná 

pevná 

paliva  

Plynový 

olej  

Kapalná 

paliva s 

výjimkou 

plynového 

oleje  

Zemní 

plyn  

Plynná paliva 

s výjimkou 

zemního plynu  

SO2
  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOX
  650  650  200 650  250  250  

Prach  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 
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(1) 400 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských pecí a 200 mg/Nm³ v 

případě nízkovýhřevných plynů z vysokých pecí (železářský a ocelářský průmysl).  

(2) Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně dřevitou tuhou 

biomasu. 

(3) 300 mg/Nm³ v případě zařízení spalujících slámu.  

(4) 170 mg/Nm3 v případě bioplynu. 

(5) 50 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 5 do 20 

MW. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Příloha II – část 2 – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí 

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových 

turbín 

 

Pozměňovací návrh 

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro nová střední spalovací zařízení s celkovým jmenovitým 

tepelným příkonem od 1 do 50 MW. Zařízení s výjimkou motorů a plynových turbín 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Příloha IV– bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. První měření je třeba provést do tří 

měsíců od registrace zařízení. 

3. První měření je třeba provést do šesti 

měsíců od udělení povolení pro zařízení či 

jeho registrace nebo ode dne zahájení 

provozu, podle toho, co nastane později. 

Odůvodnění 

Návrh Komise obsahuje velmi krátkou lhůtu pro kontrolu emisí u zařízení po registraci. To 

povede k velmi vysoké poptávce po kontrolách v klíčových obdobích (např. v roce 2015 a 

2030, kdy je nutné zaregistrovat stávající zařízení a kdy se musejí začít dodržovat mezní 

hodnoty emisí), a pokud by došlo k prodlevě při objednání kontroly, mohlo by se navíc stát, 

že zařízení by nebylo po dobu tří měsíců provozuschopné. Domníváme se proto, že pokud jde 

o datum první kontroly, je nutné zajistit flexibilnější podmínky. 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Příloha IV – bod 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Jako alternativu k pravidelným 

měřením podle bodu 1 mohou členské 

státy požadovat měření průběžné.  

 V případě průběžných měření podléhají 

automatizované měřicí systémy alespoň 

jednou za rok kontrole prostřednictvím 

paralelních měření referenčními 

metodami a provozovatel o výsledcích 

těchto kontrol informuje příslušné 

orgány. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Příloha IV – část 1 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Posuzování souladu 

 1. V případě pravidelných měření se 

mezní hodnoty emisí uvedené v článku 5 

považují za dodržené, pokud výsledky 

každé série měření nebo jiných postupů 

definovaných a stanovených podle 

pravidel přijatých příslušnými orgány 

nepřekročí příslušnou mezní hodnotu 

emisí. 

 2. V případě kontinuálních měření se 

dodržení mezních hodnot emisí uvedených 

v článku 5 posuzuje postupem stanoveným 

v příloze V části 4 bodě 1 směrnice 

2010/75/EU. 

 Platné průměrné hodnoty se stanoví 

postupem uvedeným v příloze V části 3 

bodech 9 a 10 směrnice 2010/75/EU. 

 Pro účely výpočtu průměrných hodnot 
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emisí se nepřihlíží k hodnotám 

naměřeným během období uvedených 

v čl. 5 odst. 6 a 7 ani během období 

uvádění zařízení do provozu a odstavování 

z provozu.  
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