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Pozměňovací návrh 165
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) odpovídající požadavky na ochranu 
půdy a podzemní vody, jakož i opatření 
k nakládání s odpady, které v zařízení 
vznikají;

(b) je-li to nutné, odpovídající požadavky 
na ochranu půdy a podzemní vody, jakož 
i opatření k nakládání s odpady, které 
v zařízení vznikají;

Or. en

Odůvodnění

Zachování flexibility má klíčový význam, proto doporučujeme opětovné použití výrazu „je-li 
to nutné“.

Pozměňovací návrh 166
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

b) odpovídající požadavky na ochranu 
půdy a podzemní vody, jakož i opatření 
k nakládání s odpady, které v zařízení 
vznikají; 

(netýká se českého znění).

Or. pl
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Pozměňovací návrh 167
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) požadavky na pravidelné monitorování 
v souvislosti s nebezpečnými látkami, 
které se mohou na daném místě 
vyskytovat, vzhledem k možnosti 
kontaminace půdy a podzemních vod 
v místě zařízení;

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Pravidelné monitorování má jen malou nebo žádnou cenu, neboť směrnice z něj nevyvozuje 
žádné závěry.

Pozměňovací návrh 168
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) požadavky na pravidelné monitorování 
v souvislosti s nebezpečnými látkami, které 
se mohou na daném místě vyskytovat, 
vzhledem k možnosti kontaminace půdy 
a podzemních vod v místě zařízení;

(d) požadavky na pravidelné monitorování 
v souvislosti s nebezpečnými látkami, které 
se mohou na daném místě vyskytovat, 
vzhledem k povaze činnosti a možnosti 
závažné kontaminace půdy a podzemních 
vod v místě zařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) požadavky na pravidelné monitorování 
v souvislosti s nebezpečnými látkami, které 
se mohou na daném místě vyskytovat, 
vzhledem k možnosti kontaminace půdy 
a podzemních vod v místě zařízení;

(d) požadavky na pravidelné monitorování 
v souvislosti s důležitými nebezpečnými
látkami, které se mohou na daném místě 
vyskytovat ve významném množství, 
vzhledem k možnosti kontaminace půdy 
a podzemních vod v místě zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zamezit, aby pravidelné monitorování muselo zahrnovat všechny nebezpečné látky 
(těch může být až několik stovek), je nezbytné omezit rozsah monitorování na důležité 
nebezpečné látky, které se vyskytují ve významném množství.

Pozměňovací návrh 170
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

d) požadavky na pravidelné monitorování 
v souvislosti s nebezpečnými látkami, 
které se mohou na daném místě 
vyskytovat, vzhledem k možnosti 
kontaminace půdy a podzemních vod 
v místě zařízení;

(netýká se českého znění).

Or. pl
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Pozměňovací návrh 171
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) opatření pro případ spouštění,
neúmyslného úniku látek, špatné funkce,
krátkodobých přerušení a definitivního
ukončení provozu zařízení;

(e) opatření pro případ jiných než 
normálních provozních podmínek jako
spouštění, neúmyslný únik látek, špatné 
funkce, krátkodobá přerušení a definitivní
ukončení provozu zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vložit změnu, která zajistí, že budou pokryty všechny přechodné situace. Článek 
stanoví pouze užší seznam některých situací. Není důvod měnit původní text.

Ačkoli to tak není označeno, podstatnou změnou je již vymezení přechodných situací do užšího 
seznamu.

Pozměňovací návrh 172
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) Povolení obsahuje konkrétní 
ustanovení, které stanoví minimální 
požadavky na energetickou účinnost 
v souladu s úrovněmi energetické 
účinnosti, které jsou v dokumentech 
BREF uvedeny jako BAT.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na důsledky, které mají na změnu klimatu činnosti, na něž se vztahuje směrnice 
o integrované prevenci a omezování znečištění (IPCC), s ohledem na využívání zdrojů a 
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z důvodu zajištění rovných podmínek po celé EU, je nezbytné, aby ustanovení, která se týkají 
energetické účinnosti a jsou obsažená v podmínkách povolení, byla založena na BAT, jež jsou 
vymezeny v příslušných dokumentech BREF.

Pozměňovací návrh 173
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) vhodné požadavky pro zajištění 
účinného využívání energie.

Or. en

Odůvodnění

Pro doplnění nových politik EU zaměřených na snižování spotřeby energie by podmínky 
povolení měly obsahovat požadavky na zajištění účinného využití energie z průmyslových 
zařízení.

Pozměňovací návrh 174
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) minimální požadavky na energetickou 
účinnost v souladu s BAT v dokumentech 
BREF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) opatření, jež budou zohledňovat 
stávající monitorování s ohledem na 
lidské zdraví. 

Or. en

Odůvodnění

Pro účely posuzování rizik v oblasti životního prostředí jsou potřeba statistiky o lidském 
zdraví.

Pozměňovací návrh 176
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT.

3. Při stanovení podmínek povolení
příslušným orgánem je učiněn odkaz na 
referenční dokumenty k BAT, přičemž se 
nepředepisuje použití jakékoliv konkrétní 
metody či technologie, ale bere se zřetel 
na technické charakteristiky dotyčného 
zařízení, jeho zeměpisnou polohu 
a podmínky životního prostředí v místě, 
kde se zařízení nachází, na základě kritérií 
uvedených v příloze III a stanovení 
nejlepší dostupné techniky ve spolupráci 
s provozovatelem.

Or. en

Odůvodnění

Podle zásady integrovaného přístupu je třeba nalézt nejlepší techniky s ohledem na místní 
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podmínky. Zásadní význam tedy má to, aby byly BAT vybírány vždy pro konkrétní zařízení na 
základě informací dodaných BREF, ale také to, aby se bral ohled na místní podmínky podle 
kritérií v příloze III. To je možno učinit pouze ve spolupráci mezi subjektem vydávajícím 
povolení a žadatelem o povolení. To vše je ve směrnici nutné jasně uvést. 

Pozměňovací návrh 177
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT.

3. Při stanovení podmínek povolení musí 
být závazné referenční dokumenty k BAT.
Příslušné orgány mohou uložit přísnější 
podmínky povolení, aby se zajistila vysoká 
úroveň ochrany životního prostředí, 
zejména tam, kde to vyžadují místní 
životní podmínky. 

Or. en

Odůvodnění

Podmínky povolení musí být založeny na BAT v BREF, aby bylo možno vytvořit rovné 
podmínky pro průmysl a propagovat inovace v životním prostředí. Příslušné orgány by měly 
mít možnost uložit přísnější podmínky, zejména tam, kde to vyžadují místní podmínky. 

Pozměňovací návrh 178
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT.

3. Při stanovení podmínek povolení musí 
být závazné referenční dokumenty k BAT, 
jež musí být jednoznačně uplatňovány.
Podmínky povolení musí být navrženy tak, 
aby se zajistila celkově vysoká úroveň 
ochrany životního prostředí, a to 
prostředky pro ochranu vzduchu, vody 
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a půdy. K tomuto účelu může příslušný 
orgán uložit přísnější podmínky, než ty 
uvedené v referenčních dokumentech 
k BAT. 

Or. en

Odůvodnění

Z hodnocení uplatňování směrnice o IPPC vyplynulo, že polovina posuzovaných povolení 
a obecně závazných pravidel nejsou založeny na BAT a v některých případech vznikají 
u určitých znečišťujících látek výrazné rozdíly mezi podmínkami povolení a účinností 
odpovídající BAT s faktorem 2 až 500. Je třeba jasně uvést cíle ochrany životního prostředí 
a členským státům odpovědným za ochranu životního prostředí by mělo být výslovně povoleno 
překročit rámec BAT, jak je uvedeno v BREF.

Pozměňovací návrh 179
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT.

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT. Příslušné orgány mohou stanovit 
přísnější podmínky povolení než jsou ty, 
jichž má být dosaženo na základě 
používání nejlepších dostupných technik, 
jak je popsáno v referenčních 
dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s právním základem tohoto právního předpisu (čl. 175 Smlouvy) by měly mít 
příslušné orgány možnost stanovit mezní hodnoty emisí, které budou přísnější než úrovně 
emisí související s BAT. 
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Pozměňovací návrh 180
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT.

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT, zejména na jejich integrovaný 
přístup k celkové účinnosti zařízení 
z hlediska životního prostředí, k účinkům 
jdoucím nad rámec jednotlivých složek 
a nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Referenční dokumenty k BAT popisují celkovou účinnosti zařízení z hlediska životního 
prostředí s použitím konkrétních technik a uvádějí údaje o takto dosažených výsledcích. 
Protože se principy těchto dokumentů velmi liší od požadavků ukládaných v právních 
předpisech, je důležité, mají-li být užitečnou referencí, informovat o jejich použití.

Pozměňovací návrh 181
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení podmínek povolení je 
učiněn odkaz na referenční dokumenty 
k BAT.

3. Při stanovení podmínek povolení musí 
být brán zřetel na referenční dokumenty 
k BAT.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 182
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nevztahují-li se referenční dokumenty 
k BAT na zařízení nebo jeho část nebo 
nezabývají-li se tyto dokumenty všemi 
možnými dopady činnosti na životní 
prostředí, příslušný orgán určí pro dotyčné 
zařízení nebo činnosti nejlepší dostupné 
techniky na základě kritérií uvedených 
v příloze III a odpovídajícím způsobem 
stanoví podmínky povolení.

4. Nevztahují-li se referenční dokumenty 
k BAT na zařízení nebo jeho část nebo 
nezabývají-li se tyto dokumenty všemi 
možnými dopady činnosti na životní 
prostředí, příslušný orgán určí společně 
s provozovatelem pro dotyčné zařízení 
nebo činnosti úroveň emisí odpovídající 
nejlepším dostupným technikám na 
základě kritérií uvedených v příloze III 
a odpovídajícím způsobem stanoví 
podmínky povolení.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán samotný nemá technické znalosti k tomu, aby určil, co jsou BAT. Proto tak 
musí učinit ve spolupráci s provozovatelem. To je v souladu se zásadami postupu BREF. Čl. 
16 odst. 2 totiž stanoví, že BAT musí být určeny, aniž by bylo předepsáno použití jakékoli 
konkrétní techniky či technologie. 

Pozměňovací návrh 183
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 15 odst. 4

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

4. Nevztahují-li se referenční dokumenty 
k BAT na zařízení nebo jeho část nebo 
nezabývají-li se tyto dokumenty všemi 
možnými dopady činnosti na životní 
prostředí, příslušný orgán určí pro dotyčné 
zařízení nebo činnosti nejlepší dostupné 
techniky na základě kritérií uvedených 
v příloze III a odpovídajícím způsobem 

4. Nevztahují-li se referenční dokumenty 
k BAT na zařízení nebo jeho část nebo 
nezabývají-li se tyto dokumenty všemi 
možnými dopady činnosti na životní 
prostředí, příslušný orgán určí ve 
spolupráci s provozovatelem úrovně emisí, 
kterých lze pro dotyčné zařízení nebo 
činnosti dosáhnout použitím nejlepší 
dostupné techniky na základě kritérií 
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stanoví podmínky povolení. uvedených v příloze III a odpovídajícím 
způsobem stanoví podmínky povolení.

Or. fr

Odůvodnění

Provozovatel nejlépe zná vlastní postup a je vhodné zapojit jej do určování úrovně emisí, 
které lze dosáhnout použitím nejlepší dostupné techniky. 

Pozměňovací návrh 184
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčena platnost článku 19, musí 
mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry a jiná technická opatření 
uvedená v čl. 15 odst. 1 a 2 vycházet 
z nejlepších dostupných technik, aniž by 
však bylo předepsáno použití jakékoli 
konkrétní metody či technologie.

2. Aniž je dotčena platnost článku 19, musí 
mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry a jiná technická opatření 
uvedená v čl. 15 odst. 1 a 2 vycházet 
z nejlepších dostupných technik, aniž by 
však bylo předepsáno použití jakékoli 
konkrétní metody či technologie, ale se 
zřetelem k technickým charakteristikám 
dotyčného zařízení, k jeho zeměpisné 
poloze a podmínkám životního prostředí 
v místě, kde se zařízení nachází.

Or. en

Odůvodnění

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.
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Pozměňovací návrh 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Se zřetelem k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanoví příslušný orgán mezní 
hodnoty emisí, rovnocenné parametry či 
technická opatření jakož i požadavky na 
monitorování a dosažení souladu tak, že 
výsledné hodnoty emisí zařízení
nepřekročí odpovídající úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Minimální požadavky neboli Evropská bezpečnostní síť by měly být stanoveny postupem 
projednávání ve výborech, avšak za účasti se všemi zúčastněnými předtím, než k projednávání 
ve výborech dojde (postup projednávání ve výborech s technickou expertizou). Evropská
bezpečnostní síť by měla být založena na všech nových nebo aktualizovaných referenčních 
dokumentech k BAT a měla by být vytvořena „v případě potřeby“. Je tomu tak proto, že 
některé průmyslové postupy se takřka ve všem liší, a to dokonce i u stejné látky nebo skupiny 
látek; proto by mohly nastat případy, kdy jsou evropské mezní hodnoty emisí určovány pro 
výrobní proces/techniku, která se používá pouze u jednoho zařízení. 

Pozměňovací návrh 186
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí
související s nejlepšími dostupnými 

S výhradou odstavce 3 stanoví příslušný 
orgán mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry či technická opatření vedoucí 
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technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

k úrovním emisí odpovídajícím intervalu
úrovně emisí souvisejících s nejlepšími
dostupnými technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. fr

Odůvodnění

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Pozměňovací návrh 187
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež jsou založeny na úrovních emisí
souvisejících s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT
a nepřekročí minimální požadavky 
stanovené v článku 18.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 188
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT, pokud 
je to možné a se zřetelem na technické 
a ekonomické faktory.

Or. fi

Pozměňovací návrh 189
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí dolní hranici úrovní
emisí související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Přínos pro životní prostředí vyplývající z používání BAT v celé EU by měl být vyšší, pokud 
bude zavedena dolní hranice BAT spojených s úrovněmi emisí. Z nedávné studie EHP 
vyplynulo, že kdyby velká spalovací zařízení zavedla úrovně emisí stejné, jaké mají továrny 
s nejvyšší účinností (přísnější BATAEL) již v roce 2004, byly by ve srovnání se současnými 
úrovněmi hodnoty emisí NOx takřka 10krát nižší a hodnoty emisí SO2 14krát nižší (s ročním 
ziskem více než 65 miliard eur, AEAT, 2007).
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Pozměňovací návrh 190
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí dolní hranici úrovní
emisí související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Očekává se, že přínos pro životní prostředí vyplývající z používání BAT by měl být vyšší, 
pokud bude zavedena dolní hranice BAT spojených s úrovněmi emisí, jak vyplynulo z nedávné 
studie EHP o „znečištění ovzduší způsobeném velkými spalovacími zařízeními vyrábějícími 
elektřinu“, kde se uvádí, že kdyby velká spalovací zařízení zavedla úrovně emisí stejné, jaké 
mají továrny s nejvyšší účinností (přísnější BATAEL) již v roce 2004, byly by ve srovnání se 
současnými úrovněmi hodnoty emisí NOx takřka 10krát nižší a hodnoty emisí SO2 asi14krát 
nižší.

Pozměňovací návrh 191
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odst. 2 druhého 
pododstavce může příslušný orgán 
v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí, jež 
překročí úrovně emisí související 
s nejlepšími dostupnými technikami, které 

vypouští se
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jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT.
Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené případně 
v přílohách V až VIII
Komise může stanovit kritéria pro 
udělování výjimek uvedených v tomto 
odstavci.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Klíčovým problémem je to, že příslušný úřad nebere při stanovování podmínek povolení zřetel 
na BREF a jeho závěry ohledně BAT. Udělení výjimek z evropských mezních hodnot emisí, jež 
se odchylují od výjimek spojených s BAT narušuje regulační tlak na zařízení, který by je nutil 
zvýšit jejich účinnost. Předpokládá se, že přínosy BAT pro životní prostředí budou vyšší, 
pokud nebude udělována výjimka z BAT, a bude tudíž podporován naléhavý požadavek na 
ekologicky šetrný průmysl a účinnost v EU.

Pozměňovací návrh 192
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odst. 2 druhého 
pododstavce může příslušný orgán 
v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí, jež 
překročí úrovně emisí související 

vypouští se
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s nejlepšími dostupnými technikami, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Klíčovým problémem při uplatňování hodnocení směrnice o IPPC je to, že se příslušný orgán 
při stanovení podmínek povolení odchyluje od BREF a jeho závěrů ohledně BAT a velmi 
subjektivně vykládá místní podmínky. Výjimky pro mezní hodnoty emisí spojené s BAT 
narušují vytváření rovných podmínek pro průmysl v Evropě.

Pozměňovací návrh 193
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odst. 2 druhého 
pododstavce může příslušný orgán
v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a podmínkám životního 
prostředí v místě, kde se zařízení nachází, 
stanovit mezní hodnoty emisí, jež překročí 
úrovně emisí související s nejlepšími 
dostupnými technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

3. Příslušný orgán může na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a podmínkám životního 
prostředí v místě, kde se zařízení nachází, 
stanovit mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry či technická opatření vedoucí 
k úrovním emisí, jež překročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. fr

Odůvodnění

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.
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En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Pozměňovací návrh 194
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odst. 2 druhého 
pododstavce může příslušný orgán
v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a podmínkám životního 
prostředí v místě, kde se zařízení nachází, 
stanovit mezní hodnoty emisí, jež překročí 
úrovně emisí související s nejlepšími 
dostupnými technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

3. Odchylně od odst. 2 druhého 
pododstavce může příslušný orgán ve 
výjimečných případech, které vyplývají 
z posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a podmínkám životního 
prostředí v místě, kde se zařízení nachází, 
stanovit mezní hodnoty emisí, jež překročí 
úrovně emisí související s nejlepšími 
dostupnými technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování BAT by mělo být pravidlem, odchýlení se od BAT výjimkou v případě, že je to 
zdůvodněno na základě kritérií stanovených právními předpisy. Vzhledem k významu 
rozhodnutí o případném udělení výjimky z BAT by měla mít veřejnost příležitost účastnit se 
rozhodovacího procesu ve shodě s požadavky Aarhuské úmluvy. 
Navíc by se od Komise mělo vyžadovat (neměla by jen mít možnost), aby určila místní kritéria 
a tak zajistila, že členské státy budou uplatňovat společný výklad místních kritérií, jež by 
mohly být důvodem pro udělení výjimky.
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Pozměňovací návrh 195
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit
mezní hodnoty emisí stanovené případně 
v přílohách V až VIII

Tyto vzniklé emise však nesmí překročit
úrovně emisí souvisejících s mezními 
hodnotami emisí stanovenými případně 
v přílohách V až VIII

Or. fr

Odůvodnění

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Pozměňovací návrh 196
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené případně 
v přílohách V až VIII

Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené případně 
v přílohách V až VIII, pokud je to možné 
se zřetelem na technické a ekonomické 
faktory.
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Or. fi

Pozměňovací návrh 197
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené případně 
v přílohách V až VIII

Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené v souladu 
s čl. 14 odst. 3 nebo případně v přílohách 
V až VIII

Or. en

Odůvodnění

Jestliže byly limity emisí závazné po celé EU stanoveny v souladu s čl. 14 odst. 3, nesmí být 
v žádném případě překročeny, stejně jako mezní hodnoty emisí stanovené v přílohách V až 
VIII. Stanovení podmínek pro udělení výjimek z BATAEL nepodléhá postupu projednávání ve 
výborech.

Pozměňovací návrh 198
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušné osoby 
dostaly včas vhodnou příležitost k účasti 
na rozhodování o udělování výjimek 
uvedených v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování BAT by mělo být pravidlem, odchýlení se od BAT výjimkou v případě, že je to 
zdůvodněno na základě kritérií stanovených právními předpisy. Vzhledem k významu 



AM\742069CS.doc 23/75 PE412.187v01-00

CS

rozhodnutí o případném udělení výjimky z BAT by měla mít veřejnost příležitost účastnit se 
rozhodovacího procesu ve shodě s požadavky Aarhuské úmluvy. 
Navíc by se od Komise mělo vyžadovat (neměla by jen mít možnost), aby určila místní kritéria 
a tak zajistila, že členské státy budou uplatňovat společný výklad místních kritérií, jež by 
mohly být důvodem pro udělení výjimky.

Pozměňovací návrh 199
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro 
udělování výjimek uvedených v tomto 
odstavci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže byly limity emisí závazné po celé EU stanoveny v souladu s čl. 14 odst. 3, nesmí být 
v žádném případě překročeny, stejně jako mezní hodnoty emisí stanovené v přílohách V až 
VIII. Stanovení podmínek pro udělení výjimek z BATAEL nepodléhá postupu projednávání ve 
výborech.

Pozměňovací návrh 200
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro 
udělování výjimek uvedených v tomto 
odstavci.

vypouští se

Or. fi
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Pozměňovací návrh 201
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navrhované Komisí Amendment

Komise může stanovit kritéria pro 
udělování výjimek uvedených v tomto 
odstavci.

Pokud jsou v souladu s tímto odstavcem 
stanoveny mezní hodnoty emisí, 
rovnocenné parametry či technická 
opatření, musí být důvody pro povolení 
úrovní emisí odchylujících se od úrovní 
emisí souvisejících s BAT, popsaných 
v referenčních dokumentech k BAT, 
vysvětleny v příloze k podmínkám 
povolení.

Or. fr

Odůvodnění

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Pozměňovací návrh 202
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro Pokud jsou v souladu s tímto odstavcem 
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udělování výjimek uvedených v tomto 
odstavci.

stanoveny mezní hodnoty emisí, 
rovnocenné parametry a technická 
opatření, měly by být důvody pro povolení 
úrovní emisí odchylujících se od úrovní 
emisí souvisejících s BAT, popsaných 
v referenčních dokumentech k BAT, 
prokázány a odůvodněny v příloze 
k podmínkách povolení.

Or. en

Odůvodnění

Ve výjimečném případě může příslušný orgán stanovit mezní hodnoty emisí tak, že emise 
zařízení překročí hodnoty emisí uvedené v referenčních dokumentech k BAT. Pokud se 
příslušný orgán rozhodne odchýlit od BATAEL, musí to být řádně zdůvodněno a mělo by se 
prokázat, že následné povolení bude zajišťovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 203
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro 
udělování výjimek uvedených v tomto 
odstavci.

Komise stanoví kritéria pro udělování 
výjimek uvedených v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování BAT by mělo být pravidlem, odchýlení se od BAT výjimkou v případě, že je to 
zdůvodněno na základě kritérií stanovených právními předpisy. Vzhledem k významu 
rozhodnutí o případném udělení výjimky z BAT by měla mít veřejnost příležitost účastnit se 
rozhodovacího procesu ve shodě s požadavky Aarhuské úmluvy. 
Navíc by se od Komise mělo vyžadovat (neměla by jen mít možnost), aby určila místní kritéria 
a tak zajistila, že členské státy budou uplatňovat společný výklad místních kritérií, jež by 
mohly být důvodem pro udělení výjimky.
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Pozměňovací návrh 204
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ve výjimečném případě může příslušný orgán stanovit mezní hodnoty emisí tak, že emise 
zařízení překročí hodnoty emisí uvedené v referenčních dokumentech k BAT. Pokud se 
příslušný orgán rozhodne odchýlit od BATAEL, musí to být řádně zdůvodněno a mělo by se 
prokázat, že následné povolení bude zajišťovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 205
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže byly limity emisí závazné po celé EU stanoveny v souladu s čl. 14 odst. 3, nesmí být 
v žádném případě překročeny, stejně jako mezní hodnoty emisí stanovené v přílohách V až 
VIII. Stanovení podmínek pro udělení výjimek z BATAEL ovšem nepodléhá postupu 
projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 206
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Pozměňovací návrh 207
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 

vypouští se
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směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Or. fi

Pozměňovací návrh 208
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán může ke zvýšení emisí 
vznikajících v důsledku zkoušení a použití 
nově vznikajících technik udělit dočasnou 
výjimku z požadavků odstavce 2 a čl. 12 
prvního pododstavce bodů 1 a 2, je-li do 6 
měsíců od udělení výjimky používání 
uvedených technik buď zastaveno, nebo se 
při činnosti dosáhne alespoň úrovní emisí 
souvisejících s nejlepšími dostupnými 
technikami.

5. Příslušný orgán může ke zvýšení emisí 
vznikajících v důsledku zkoušení a použití 
nově vznikajících technik udělit dočasnou 
výjimku z požadavků odstavce 2 a čl. 12 
prvního pododstavce bodů 1 a 2, je-li do 12
měsíců od udělení výjimky, jejíž lhůtu lze 
prodloužit o dalších 12 měsíců, používání 
uvedených technik buď zastaveno, nebo se 
při činnosti dosáhne alespoň úrovní emisí 
souvisejících s nejlepšími dostupnými 
technikami.

Or. nl

Odůvodnění

Navrhovaná dočasná výjimka nemusí být dostačující. Proto se navrhuje, aby lhůta mohla být 
prodloužena.

Pozměňovací návrh 209
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán může ke zvýšení emisí 
vznikajících v důsledku zkoušení a použití 
nově vznikajících technik udělit dočasnou 

5. Příslušný orgán může ke zvýšení emisí 
vznikajících v důsledku zkoušení a použití 
nově vznikajících technik udělit dočasnou 
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výjimku z požadavků odstavce 2 a čl. 12 
prvního pododstavce bodů 1 a 2, je-li do 6
měsíců od udělení výjimky používání 
uvedených technik buď zastaveno, nebo se 
při činnosti dosáhne alespoň úrovní emisí 
souvisejících s nejlepšími dostupnými 
technikami.

výjimku z požadavků odstavce 2 a čl. 12 
prvního pododstavce bodů 1 a 2, je-li do 12
měsíců od udělení výjimky používání 
uvedených technik buď zastaveno, nebo se 
při činnosti dosáhne alespoň úrovní emisí 
souvisejících s nejlepšími dostupnými 
technikami.

Or. en

Odůvodnění

Vývoj nových technik založený na pilotních studiích zařízení až po jejich využití v plném 
rozsahu, snad poprvé v průmyslovém měřítku, trvá běžně mnohem déle než 6 měsíců. Často 
takový vývoj trvá déle než dva roky. Uvést průmyslové zařízení do provozu může trvat více než 
6 měsíců dokonce u vyzkoušených a ověřených technik. Příslušný orgán musí být schopen 
stanovit přiměřený časový rámec pro každý jednotlivý případ. Jako přijatelná se jeví časová 
lhůta dvou let. Tlak na kratší časovou lhůtu by jinak potlačil inovační aktivitu a zůstaly by 
zachovány stávající techniky.

Pozměňovací návrh 210
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud členským státům hrozí, že 
nesplní své cíle podle směrnice o 
národních emisních stropech, příslušné 
orgány stanoví mezní hodnoty emisí 
pro příslušné znečišťující látky, které jsou 
nižší než hodnoty související s nejlepšími 
dostupnými technikami v referenčních 
dokumentech k BAT.

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud je to nutné v zájmu dosažení 
cílů podle směrnice o národních emisních 
stropech, příslušné orgány stanoví takové 
mezní hodnoty emisí, které budou 
přísnější než hodnoty související s 
nejlepšími dostupnými technikami 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že ambiciózní cíle v oblasti kvality vzduchu, které stanovila směrnice 
o národních emisních stropech, nebudou ve většině členských států dosaženy. Příslušné 
orgány by proto měly mít možnost stanovit takové mezní hodnoty emisí, které budou přísnější 
než hodnoty související s nejlepšími dostupnými technikami v referenčních dokumentech 
k BAT.

Pozměňovací návrh 212
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Požadavky na monitorování uvedené 
v čl. 15 odst. 1 písm. c) a d) případně 
vycházejí ze závěrů týkajících se 
monitorování, které jsou popsány v 
referenčních dokumentech k BAT.

1. Požadavky na monitorování uvedené 
v čl. 15 odst. 1 písm. c) případně vycházejí 
ze závěrů týkajících se monitorování, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT.

Or. nl

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 15 písm. d. Pravidelné monitorování má jen malou nebo žádnou 
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cenu, neboť směrnice z něj nevyvozuje žádné závěry. O tom, zda má význam provádět 
monitorování, rozhodují příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 213
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Frekvenci pravidelného monitorování 
uvedeného v čl. 15 odst.1 písm. d) stanoví 
příslušný orgán v povolení pro každé 
jednotlivé zařízení nebo v obecně 
závazných pravidlech.

vypouští se

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování alespoň 
jednou za sedm let.
Komise může stanovit kritéria pro 
určování frekvence pravidelného 
monitorování.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2. 

Or. nl

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 15 písm. d. Pravidelné monitorování má jen malou nebo žádnou 
cenu, neboť směrnice z něj nevyvozuje žádné závěry. O tom, zda má význam provádět 
monitorování, rozhodují příslušné orgány.
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Pozměňovací návrh 214
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování alespoň 
jednou za sedm let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nesouhlasíme s tím, že by měla být stanovena minimální frekvence pravidelného 
monitorování, neboť ta se může lišit v závislosti na typu odvětví a způsobu uskutečněného 
monitorování.

„Monitorování“ může znamenat spoustu různých věcí, od prosté kontroly pohledem 
a zaznamenávání až po podrobný odběr vzorků, a proto si myslíme, že není vhodné stanovovat 
jakákoli kritéria. 

Pozměňovací návrh 215
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování alespoň jednou 
za sedm let.

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování podzemních 
vod alespoň jednou za pět let a půdy 
jednou za deset let, kromě případů, kdy 
toto monitorování vychází 
ze systematického posuzování rizik 
znečištění.

Or. en

Odůvodnění

Frekvence monitorování spodních vod a půdy by měla být odlišná, aby se tak usnadnilo 
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monitorování, které je v případě spodních vod méně nákladné a praktičtější než v případě 
půdy. 

K zajištění účinného a nejvhodnějšího monitorování půdy a spodních vod je třeba, aby byla 
poskytnuta možnost stanovit frekvenci monitorování na základě rizik pro životní prostředí. 
Komise by v tomto případě měla vytvořit nezbytná kritéria k zajištění správného postupu.

Pozměňovací návrh 216
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování alespoň jednou 
za sedm let.

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování alespoň jednou 
za rok.

Or. en

Odůvodnění

Monitorování půdy a spodních vod by se mělo provádět alespoň jednou za dvanáct měsíců, 
díky čemuž může být znečištění zjištěno včas a náklady na škody a jejich případné odstranění 
mohou být nižší. Výsledky monitorování by měly být zahrnuty do výroční zprávy provozovatele 
a vloženy do veřejného registru. Mají-li být podmínky stejné v celé EU, měla by Komise 
stanovit kritéria minimální frekvence monitorování.

Pozměňovací návrh 217
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování alespoň jednou 
za sedm let.

Aniž je dotčen první pododstavec, provádí 
se pravidelné monitorování nebezpečných 
látek alespoň jednou za rok v případě 
spodních vod a jednou za pět let v případě 
půdy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro 
určování frekvence pravidelného 
monitorování.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nesouhlasíme s tím, že by měla být stanovena minimální frekvence pravidelného 
monitorování, neboť ta se může lišit v závislosti na typu odvětví a způsobu uskutečněného 
monitorování.

„Monitorování“ může znamenat spoustu různých věcí, od prosté kontroly pohledem 
a zaznamenávání až po podrobný odběr vzorků, a proto si myslíme, že není vhodné stanovovat 
jakákoli kritéria. 

Pozměňovací návrh 219
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro 
určování frekvence pravidelného 
monitorování.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnici by měl provádět a uplatňovat každý členský stát. Postup monitorování si stanoví 
každý členský stát sám.
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Pozměňovací návrh 220
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro 
určování frekvence pravidelného 
monitorování.

Komise stanoví kritéria pro posuzování 
nebezpečí kontaminace.

Or. en

Odůvodnění

Frekvence monitorování spodních vod a půdy by měla být odlišná, aby se tak usnadnilo 
monitorování, které je v případě spodních vod méně nákladné a praktičtější než v případě 
půdy. 

K zajištění účinného a nejvhodnějšího monitorování půdy a spodních vod je třeba, aby byla 
poskytnuta možnost stanovit frekvenci monitorování na základě rizik pro životní prostředí. 
Komise by v tomto případě měla vytvořit nezbytná kritéria k zajištění správného postupu.

Pozměňovací návrh 221
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnici by měl provádět a uplatňovat každý členský stát. Postup monitorování si stanoví 
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každý členský stát sám.

Pozměňovací návrh 222
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může stanovit kritéria pro určování 
frekvence pravidelného monitorování.

Komise stanoví kritéria pro určování 
frekvence pravidelného monitorování.

Or. en

Odůvodnění

Monitorování půdy a spodních vod by se mělo provádět alespoň jednou za dvanáct měsíců, 
díky čemuž může být znečištění zjištěno včas a náklady na škody a jejich případné odstranění 
mohou být nižší. Výsledky monitorování by měly být zahrnuty do výroční zprávy provozovatele 
a vloženy do veřejného registru. Mají-li být podmínky stejné v celé EU, měla by Komise 
stanovit kritéria minimální frekvence monitorování.

Pozměňovací návrh 223
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

1. Při přijímání obecně závazných pravidel 
členské státy zajistí  integrovaný přístup 
a vysokou úroveň ochrany životního
prostředí rovnocennou k úrovni, jíž lze 
dosáhnout prostřednictvím jednotlivých 
podmínek povolení .

1. Při přijímání obecně závazných pravidel 
členské státy zajistí  integrovaný přístup 
a vysokou úroveň ochrany zdraví 
a životního prostředí rovnocennou 
k úrovni, jíž lze dosáhnout prostřednictvím 
jednotlivých podmínek povolení .

Or. pl
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Pozměňovací návrh 224
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme-li Komise nový nebo aktualizovaný 
referenční dokument k BAT, členské státy 
v případě nutnosti do čtyř let od jeho 
zveřejnění přezkoumají a aktualizují pro 
dotyčná zařízení obecně závazná pravidla.

Zveřejní-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy v případě nutnosti 
přezkoumají a aktualizují pro dotyčná 
zařízení obecně závazná pravidla, přičemž 
zohlední investiční cykly. Obecně závazná 
pravidla pro stávající zařízení využívaná k 
průmyslovým činnostem stanoveným v 
Příloze I odst. 6.6 by proto měla být 
přehodnocena a aktualizována do 15 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme-li Komise nový nebo aktualizovaný 
referenční dokument k BAT, členské státy 
v případě nutnosti do čtyř let od jeho 
zveřejnění přezkoumají a aktualizují pro 
dotyčná zařízení obecně závazná pravidla.

Zveřejní-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy v případě nutnosti do čtyř let 
od jeho zveřejnění přezkoumají a 
aktualizují pro dotyčná zařízení obecně 
závazná pravidla, přičemž zohlední 
investiční cykly podniků.

Or. nl

Odůvodnění

Přechodná období jsou důležitá. Obecně závazná pravidla by proto měla zohledňovat 
investiční cykly podniků. 
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Pozměňovací návrh 226
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme-li Komise nový nebo aktualizovaný 
referenční dokument k BAT, členské státy 
v případě nutnosti do čtyř let od jeho 
zveřejnění přezkoumají a aktualizují pro 
dotyčná zařízení obecně závazná pravidla.

Přijme-li Komise nový nebo aktualizovaný 
referenční dokument k BAT, členské státy 
do čtyř let od jeho zveřejnění v případě 
nutnosti přehodnotí a aktualizují pro 
dotyčná zařízení obecně závazná pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba provést přezkoumání, které je předpokladem pro posouzení nezbytnosti provést 
případné aktualizace podmínek povolení, a proto musí být výraz „v případě nutnosti“ 
přesunut do jiné části textu.

Pozměňovací návrh 227
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme-li Komise nový nebo aktualizovaný 
referenční dokument k BAT, členské státy 
v případě nutnosti do čtyř let od jeho 
zveřejnění přezkoumají a aktualizují pro 
dotyčná zařízení obecně závazná pravidla.

Přijme-li Komise nový nebo aktualizovaný 
referenční dokument k BAT, členské státy 
v případě nutnosti do čtyř let od jeho 
zveřejnění přezkoumají a aktualizují pro 
nová dotyčná zařízení obecně závazná 
pravidla.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 228
Riitta Myller

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 a
Mezní hodnoty emisí ve Společenství

1. Rada na návrh Komise a v souladu 
s postupem stanoveným ve Smlouvě 
přijme mezní hodnoty emisí:
- pro kategorie zařízení uvedené v příloze 
I, s výjimkou skládek uvedených v bodech 
5.1 a 5.4 přílohy, a
- pro znečišťující látky uvedené 
v příloze III, pro něž bylo stanoveno, že je 
zapotřebí přijmout opatření Společenství, 
zejména na základě výměny informací 
uvedené v článku 16.
2. Nejsou-li v této směrnici stanoveny 
žádné mezní hodnoty emisí společné 
pro Společenství, pak se na zařízení 
uvedená v příloze I vztahují jako 
minimální mezní hodnoty v souladu 
s touto směrnicí odpovídající mezní 
hodnoty emisí, které jsou v souladu se 
směrnicemi uvedenými v příloze II, 
a mezní hodnoty emisí stanovené v jiných 
právních předpisech Společenství .
Rada na návrh Komise a v souladu 
s postupem stanoveným ve Smlouvě 
přijme technická ustanovení platná 
pro skládky uvedené v příloze I bodech 5.1 
a 5.4, aniž by však bylo dotčeno 
uplatňování požadavků této směrnice.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 229
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud národní emisní stropy stanovené 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 
o národních emisních stropech1

pro některé látky znečisťující ovzduší 
vyžadují přísnější podmínky než ty, které 
jsou dosažitelné použitím nejlepších 
dostupných technik, nebo jiné požadavky 
této směrnice, mohou členské státy 
vyžadovat, aby byla v rámci zařízení 
přijata dodatečná opatření. Je třeba 
zohlednit náklady a přínosy těchto 
opatření srovnáním s opatřeními v jiných 
zdrojích emisí než v zařízeních.
_______
1 Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být objasněna spojitost mezi směrnicí o integrované prevenci a omezování znečištění 
(IPPC) a směrnicemi zaměřenými na životní prostředí, jako je směrnice o národních emisních 
stropech a směrnice o stanovištích. Jsou-li zapotřebí přísnější podmínky než podmínky, 
kterých bylo dosaženo použitím nejlepších dostupných technik, mohou členské státy vyžadovat 
přísnější snižování emisí ze zařízení. Ačkoli nejlepší dostupné techniky snižují emise, 
nezaručují, že emisní cíle budou splněny. Proto je toto ustanovení nezbytné.

Pozměňovací návrh 230
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
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sledoval vývoj nejlepších dostupných 
technik nebo aby byl informován o tomto 
vývoji., jakož i o zveřejnění všech nových 
nebo revidovaných referenčních 
dokumentů k BAT.

sledoval vývoj nejlepších dostupných 
technik nebo aby byl informován o tomto 
vývoji, jakož i o zveřejnění všech nových 
nebo revidovaných referenčních 
dokumentů k BAT, a budou také 
informovat dotčenou veřejnost..

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uspořádat komunikační kampaň.

Pozměňovací návrh 231
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby příslušný orgán pravidelně 
přezkoumával všechny podmínky povolení 
a v případě nutnosti pro zajištění souladu 
s touto směrnicí tyto podmínky 
aktualizoval.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby příslušný orgán pravidelně 
a alespoň jednou za deset let 
přezkoumával všechny podmínky povolení 
a v případě nutnosti pro zajištění souladu 
s touto směrnicí tyto podmínky 
aktualizoval.

Or. en

Odůvodnění

Kromě přezkoumání – poté, co byl zveřejněn nový nebo revidovaný dokument k BAT –, by měl
být představen pevně stanovený časový rámec EU pro periodické přezkoumání, zejména 
s cílem vyvarovat se narušení hospodářské soutěže. 

Pozměňovací návrh k čl. 22 odst. 1 je přijatelný v souladu s článkem 80a jednacího řádu, a to 
z důvodu úzké spojitosti s navrhovaným zněním odstavce 3, pokud jde o to, jak často se budou 
přezkoumávat povolení.
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Pozměňovací návrh 232
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument 
k BAT, členské státy do čtyř let od jeho 
zveřejnění zajistí, aby příslušný orgán v 
případě nutnosti přezkoumal a 
aktualizoval pro dotyčná zařízení 
podmínky povolení.

vypouští se

První pododstavec se použije na veškeré 
výjimky udělené v souladu s čl. 16 odst. 3.

Or. fi

Pozměňovací návrh 233
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění 
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení.

3. Zveřejní-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění 
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení, a to 
v původní době uplynutí platnosti povolení 
k pravidelnému přezkoumání a 
k aktualizaci povolení, přičemž v každém 
jednotlivém případě zohlední investiční 
cykly.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby povolení nepodléhala zpětným úpravám, a to 
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v případech, kdy je aktualizován referenční dokument k BAT. To provozovatelům poskytne 
nezbytnou stabilitu pro provádění jejich činnosti bez zbytečných nákladů a neustálých úprav. 
Podle stávajících právních předpisů se navíc plánuje pravidelné přezkoumání udělených 
povolení (v Itálii jednou za pět let). Po uplynutí původní doby platnosti povolení jsou tedy 
používány nejlepší dostupné techniky.

Pozměňovací návrh 234
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení.

3. Zveřejní-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy zajistí, aby příslušný orgán v 
případě nutnosti přezkoumal a aktualizoval 
pro dotyčná zařízení podmínky povolení, 
přičemž v každém jednotlivém případě 
zohlední jednotlivé cykly. Podmínky 
povolení pro stávající zařízení využívaná k 
průmyslovým činnostem stanoveným v 
příloze I odst. 6.6 by proto měly být 
přezkoumány a aktualizovány do 15 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení.

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy zajistí, aby příslušný orgán
do dvou let od jeho zveřejnění v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení obecně závazná pravidla.

Or. en
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Odůvodnění

Referenční dokumenty k BAT jsou výsledkem dlouhého procesu a jakmile jsou uzavřeny, je 
třeba, aby byly brzy zavedeny do praxe. Časová lhůta se musí vztahovat na přezkoumání 
a aktualizaci prováděné příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh 236
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení.

3. Zveřejní-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy při zohlednění investičního 
cyklu zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení.

Or. nl

Odůvodnění

Pokud není nutné zvažovat případ po případu, zda změny investičnímu cyklu vyhovují, jak 
ve svém pozměňovacím návrhu 27 navrhuje Krahmer, bude možné v případě všech podniků 
v dané situaci, například pro stávající zařízení, obecně rozhodnout, zda investičnímu cyklu 
vyhovují. To bude dobré nejen pro provozovatele podniků, ale také se tím sníží náklady 
místních orgánů, neboť nebudou muset posuzovat každý případ jednotlivě. 

Pozměňovací návrh 237
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění 
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění 
v případě nutnosti přezkoumají a 
aktualizují pro dotyčná zařízení podmínky 
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dotyčná zařízení podmínky povolení. povolení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba provést přezkoumání, které je předpokladem pro posouzení nezbytnosti provést 
případné aktualizace obecně závazných pravidel, a proto musí být výraz „v případě nutnosti“ 
přesunut do jiné části textu.

Pozměňovací návrh 238
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění 
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení.

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy v případě nutnosti do dvou let 
od jeho zveřejnění přezkoumají a 
aktualizují pro dotyčná zařízení podmínky 
povolení.

Or. en

Odůvodnění

Referenční dokumenty k BAT odráží dynamický koncept výsledků techniky, který po ukončení 
pětiletého vývoje obecně odsouhlasili techničtí odborníci z členských států: tuto dynamickou 
technologickou změnu je v případě nutnosti třeba přijmout, přehodnotit a aktualizovat po 
dvou letech po zveřejnění referenčních dokumentů k BAT, aby se zajistilo, že úsilí o inovace 
v oblasti životního prostředí je naplňováno.
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Pozměňovací návrh 239
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění 
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 
dotyčná zařízení podmínky povolení.

3. Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do příslušné lhůty od jeho 
zveřejnění zajistí, aby příslušný orgán v 
případě nutnosti přezkoumal a aktualizoval 
pro dotyčná zařízení podmínky povolení. 

Or. en

Odůvodnění

Po přijetí referenčního dokumentu k BAT nebo jeho revizi by členské státy měly získat větší 
flexibilitu, pokud jde o časové rozvržení pro přezkoumání (např. pro zvážení investičních 
cyklů). Tento pozměňovací návrh je třeba vidět v souvislosti s pozměňovacím návrhem 5, který
navrhuje vytvoření pevně stanoveného časového rámce EU pro periodické přezkoumání. 
To zajistí, že přezkoumání bude prováděno s minimální frekvencí. 

Pozměňovací návrh 240
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije na veškeré 
výjimky udělené v souladu s čl. 16 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Referenční dokumenty k BAT jsou výsledkem dlouhého procesu a jakmile jsou uzavřeny, je 
třeba, aby byly brzy zavedeny do praxe. Časová lhůta se musí vztahovat na přezkoumání 
a aktualizaci prováděné příslušným orgánem.
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Pozměňovací návrh 241
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije na veškeré 
výjimky udělené v souladu s čl. 16 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Referenční dokumenty k BAT odráží dynamický koncept výsledků techniky, který po ukončení 
pětiletého vývoje obecně odsouhlasili techničtí odborníci z členských států: tuto dynamickou 
technologickou změnu je v případě nutnosti třeba přijmout, přehodnotit a aktualizovat po 
dvou letech po zveřejnění referenčních dokumentů k BAT, aby se zajistilo, že úsilí o inovace 
v oblasti životního prostředí je naplňováno.

Pozměňovací návrh 242
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije na veškeré 
výjimky udělené v souladu s čl. 16 odst. 3.

První pododstavec se rovněž použije na 
veškeré výjimky udělené v souladu s čl. 16 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Po přijetí referenčního dokumentu k BAT nebo jeho revizi by členské státy měly získat větší 
flexibilitu, pokud jde o časové rozvržení pro přezkoumání (např. pro zvážení investičních 
cyklů). Tento pozměňovací návrh je třeba vidět v souvislosti s pozměňovacím návrhem 5, který 
navrhuje vytvoření pevně stanoveného časového rámce EU pro periodické přezkoumání. 
To zajistí, že přezkoumání bude prováděno s minimální frekvencí.
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Pozměňovací návrh 243
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vývoj v oblasti nejlepších dostupných 
technik umožňuje významné snížení emisí,

(b) vývoj v oblasti nejlepších dostupných 
technik umožňuje významné snížení emisí 
bez nesmyslných nákladů,

Or. fi

Pozměňovací návrh 244
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) je-li nezbytné dosáhnout souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady č. 2001/81/ES o národních 
emisních stropech pro některé látky 
znečišťující ovzduší.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že většina členských států nesplní cíle, které pro kvalitu ovzduší stanovila 
směrnice o národních emisních stropech. Příslušné orgány by proto měly v nutných případech 
provést aktualizaci příslušných zařízení, aby se zajistilo, že stropy stanovené touto směrnicí 
budou splněny.
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Pozměňovací návrh 245
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se
Uzavření místa zařízení a jeho sanace

1. Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. 
dubna 2004 o odpovědnosti za životní 
prostředí v souvislosti s prevencí a 
nápravou škod na životním prostředí a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
20../../ES o zřízení rámce pro ochranu 
půdy a o změně směrnice 2004/35/ES, 
příslušný orgán zajistí, aby při úplném 
ukončení činností byly prováděny 
podmínky povolení uložené za účelem 
dodržování zásady uvedené v čl. 12 bodě 
8.
2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu a uvolňování nebezpečných látek, 
provozovatel, vzhledem k možnosti 
kontaminace půdy a podzemních vod 
v místě zařízení, vypracuje před zahájením 
provozu zařízení či před aktualizací 
povolení pro zařízení základní zprávu. 
Uvedená zpráva musí obsahovat 
kvantifikované informace, které jsou 
zapotřebí k určení původního stavu půdy 
a podzemních vod.
Komise stanoví kritéria pro obsah 
základní zprávy.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.
3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
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uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci 
daného místa a uvést jej do daného 
původního stavu.
4. Pokud se na provozovateli nepožaduje 
vypracování základní zprávy podle 
odstavce 2, podnikne provozovatel při 
úplném ukončení činností nezbytná 
opatření, která mají zajistit, že dané místo 
nebude představovat žádná významná 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.
________
1 Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 Úř. věst. L

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. 
dubna 2004 o odpovědnosti za životní 
prostředí v souvislosti s prevencí a 
nápravou škod na životním prostředí a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
20../../ES o zřízení rámce pro ochranu půdy 
a o změně směrnice 2004/35/ES, příslušný 
orgán zajistí, aby při úplném ukončení 
činností byly prováděny podmínky 
povolení uložené za účelem dodržování 
zásady uvedené v čl. 12 bodě 8.

1. Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. 
dubna 2004 o odpovědnosti za životní 
prostředí v souvislosti s prevencí a 
nápravou škod na životním prostředí, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 
o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu1, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o trestněprávní ochraně životního 
prostředí2 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 20../../ES o zřízení 
rámce pro ochranu půdy a o změně 
směrnice 2004/35/ES, příslušný orgán 
zajistí, aby při úplném ukončení činností 
byly prováděny podmínky povolení 
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uložené za účelem dodržování zásady 
uvedené v čl. 12 bodě 8.
________
1 Úř. věst. L 372, 27. 12. 2006, s. 19.
2 Úř. věst. L

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit právní předpisy Společenství pro danou problematiku.

Pozměňovací návrh 247
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu a uvolňování nebezpečných látek, 
provozovatel, vzhledem k možnosti 
kontaminace půdy a podzemních vod 
v místě zařízení, vypracuje před zahájením 
provozu zařízení či před aktualizací 
povolení pro zařízení základní zprávu. 
Uvedená zpráva musí obsahovat 
kvantifikované informace, které jsou 
zapotřebí k určení původního stavu půdy a 
podzemních vod.

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu a uvolňování nebezpečných látek, 
provozovatel, vzhledem k možnosti 
významné kontaminace půdy a 
podzemních vod v místě zařízení, 
vypracuje před zahájením provozu zařízení 
či před aktualizací povolení pro zařízení 
základní zprávu. Uvedená zpráva musí 
obsahovat kvantifikované informace, které 
jsou zapotřebí k určení původního stavu 
půdy a podzemních vod.

Komise stanoví kritéria pro obsah základní 
zprávy.

Komise stanoví obecná kritéria pro obsah 
základní zprávy.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou podle
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Taková opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu a uvolňování nebezpečných látek, 
provozovatel, vzhledem k možnosti 
kontaminace půdy a podzemních vod 
v místě zařízení, vypracuje před zahájením 
provozu zařízení či před aktualizací 
povolení pro zařízení základní zprávu. 
Uvedená zpráva musí obsahovat 
kvantifikované informace, které jsou 
zapotřebí k určení původního stavu půdy a 
podzemních vod.

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu a uvolňování důležitých 
nebezpečných látek, provozovatel, 
vzhledem k možnosti kontaminace půdy a 
podzemních vod v místě zařízení, 
vypracuje před zahájením provozu zařízení 
či před aktualizací povolení pro zařízení 
základní zprávu. Uvedená zpráva musí 
obsahovat kvantifikované informace, které 
jsou zapotřebí k určení původního stavu 
půdy a podzemních vod, a to s ohledem na 
významná množství nebezpečných látek.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zamezit tomu, aby základní zpráva musela zahrnovat všechny nebezpečné látky (těch 
může být až několik stovek), je nezbytné omezit rozsah posouzení na znečištění způsobené 
významným množstvím nebezpečných látek. 

Pozměňovací návrh 249
Karin Scheele

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci daného 
místa a uvést jej do daného původního

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení způsobilo znečištění půdy 
nebo podzemních vod nebezpečnými 
látkami, provozovatel by měl provést 
sanaci daného místa a ponechat jej v 
uspokojivém stavu.
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stavu.
(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
legislativního aktu. Přijetí tohoto 
pozměňovacího návrhu bude vyžadovat 
odpovídající úpravy v dalších částech 
textu, například v čl. 12 odst. 8 navrženém 
Komisí).

Or. de

Odůvodnění

Provedení sanace daného místa tak, aby bylo uvedeno do původního stavu je problematické, 
jestliže půda byla kontaminována již před samotným zahájením obchodního provozu. Cílem 
sanace daného místa by tedy měl být za všech okolností stav, který bude pro orgány 
uspokojivý v souladu s právním postavením.

Pozměňovací návrh 250
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci daného 
místa a uvést jej do daného původního 
stavu.

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci daného 
místa a uvést jej do daného původního 
stavu, aby se tak zamezilo ohrožení 
lidského zdraví a životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci daného 
místa a uvést jej do daného původního
stavu.

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v 
základní zprávě podle odstavce 2 způsobilo 
znečištění půdy nebo podzemních vod 
nebezpečnými látkami, provozovatel by 
měl provést sanaci daného místa a uvést jej 
do daného stavu. Pokud tak neučiní, škody 
nahradí.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „původní stav“ vede k chybnému porozumění. Je třeba přihlížet k právním předpisům 
Společenství o odpovědnosti za životní prostředí.

Pozměňovací návrh 252
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci daného 
místa a uvést jej do daného původního 
stavu.

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo měřitelné znečištění 
půdy nebo podzemních vod nebezpečnými 
látkami, provozovatel by měl provést 
sanaci daného místa a uvést jej do daného 
původního stavu.
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Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je třeba vyjasnit, aby bylo snáze proveditelé a vykonatelné.

Pozměňovací návrh 253
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci daného 
místa a uvést jej do daného původního 
stavu.

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod příslušnými
nebezpečnými látkami. Pokud zařízení 
oproti původnímu stavu uvedenému v 
základní zprávě podle odstavce 2 způsobilo 
znečištění půdy nebo podzemních vod 
příslušnými nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci daného 
místa a uvést jej do daného původního 
stavu.

Or. nl

Odůvodnění

Viz. pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 15. Definice „nebezpečných látek” a spojení základní 
zprávy s přítomností takovýchto látek umožňuje velmi širokou škálu interpretací. Potřebné 
vymezení rozsahu definice lze dosáhnout přidáním slova „příslušný”.

Pozměňovací návrh 254
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se
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Podávání zpráv o dodržování podmínek
Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho 
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec má minimální přínos pro životní prostředí, neboť samotná povolení musejí být 
v souladu s BAT. Zavedení takovýchto opatření by ovšem vedlo ke zvýšení administrativní 
zátěže.

Pozměňovací návrh 255
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Článek 24 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podávání zpráv o dodržování podmínek Podávání zpráv o BAT

Or. nl

Odůvodnění

V souladu s hodnocením dopadu je cílem článku 24 informovat provozovatele o BAT. 
Vzhledem k tomu, že se tento článek nezabývá plněním podmínek, bylo navrženo, aby byl 
odkaz na článek 8 vypuštěn. Aby se více zdůraznil princip snah o zavedení možných zlepšení, 
bylo navrženo, aby byla přidána formulace „možná opatření pro snížení emisí”.
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Pozměňovací návrh 256
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho 
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Provozovatel vypracuje každoroční zprávu 
o uplatňování ABT. Tato zpáva bude 
obsahovat srovnání provozu zařízení, 
včetně jeho úrovně emisí, možná opatření 
pro snížení emisí a nejlepší dostupné 
techniky, které jsou popsány v referenčních 
dokumentech k BAT.

Or. nl

Odůvodnění

V souladu s hodnocením dopadu je cílem článku 24 informovat provozovatele o BAT. 
Vzhledem k tomu, že se tento článek nezabývá plněním podmínek, bylo navrženo, aby byl 
odkaz na článek 8 vypuštěn. Aby se více zdůraznil princip snah o zavedení možných zlepšení, 
bylo navrženo, aby byla přidána formulace „možná opatření pro snížení emisí”.

Pozměňovací návrh 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání úrovně emisí s úrovněmi emisí 
spojenými s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Srovnání zaměřené na úrovně emisí bude představovat snížení zátěže pro provozovatele.
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Pozměňovací návrh 258
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho 
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho 
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT. Tato 
zpráva bude bez prodlení zpřístupněna na 
internetu.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost a nevládní organizace by měly získat snadný přístup k potřebným informacím 
prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh 259
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho 
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho 
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT. 
Veškeré zprávy budou trvale veřejně 
zpřístupněny on-line.

Or. en
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Odůvodnění

Je podstatné, aby jak místní, tak národní nevládní organizace a dotyčná veřejnost včetně 
občanů s běžnou pracovní dobou, kteří mají omezený přístup k veřejným rejstříkům 
dokumentů, měli potřebné prostředky a on-line přístup k informacím, aby mohli odpovědným 
orgánům poskytnout cennou podporu při posouzení dodržování podmínek a pomoci při 
prevenci rozsáhlejších zdravotních a environmentálních rizik prostřednictvím včasného 
varování.

Pozměňovací návrh 260
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví systém pro 
inspekce zařízení. Uvedený systém musí 
zahrnovat inspekce na místě.

1. Členské státy stanoví systém pro 
inspekce zařízení. Uvedený systém musí 
zahrnovat inspekce na místě, které budou 
představovat alespoň 3 namátkové a 
mimořádné kontroly ročně. Členské státy 
zajistí dostatečný počet školených osob, 
které budou kontroly provádět.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatek harmonizovaných pravidel pro provádění inspekcí příslušnými úřady vedl v rámci 
EU ke značným nesrovnalostem, co se týče počtu inspekcí, jejich rozsahu a kvality a 
výsledných vynucovacích opatření. Inspekce musí být namátkové, aby bylo zaručeno, že 
provozovatel předem nepřizpůsobí provozní režimy podniku datu konání inspekce.

Pozměňovací návrh 261
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví systém pro 
inspekce zařízení. Uvedený systém musí 

1. Členské státy stanoví systém pro 
inspekce zařízení. Uvedený systém musí 
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zahrnovat inspekce na místě. zahrnovat inspekce na místě, které budou 
představovat alespoň 3 namátkové a 
mimořádné inspekce ročně. Členské státy 
zajistí dostatečný počet školených osob, 
které budou inspekce provádět.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění včasného a spolehlivého hodnocení se jako ochranné opatření stanoví minimální 
četnost inspekcí: inspekce musí být namátkové, aby bylo zaručeno, že provozovatel předem 
nepřizpůsobí provozní režimy podniku datu konání inspekce. Příslušné úřady by měly tyto 
kontroly provádět za pomoci kvalifikovaných odborníků. Náklady spojené s nutným 
budováním kapacit by měli nést provozovatelé.

Pozměňovací návrh 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na všechna 
zařízení vztahoval plán inspekcí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise v současnosti provádí konzultaci týkající se inspekcí zařízení členskými státy, aby 
zhodnotila, zda by se na tyto inspekce měly vztahovat závazné požadavky. Není jasné, z jakého 
důvodu Komise navrhuje závazné požadavky předtím, než obdrží výsledek konzultace.
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Pozměňovací návrh 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý plán inspekcí musí obsahovat: vypouští se
(a) obecné posouzení příslušných 
významných otázek v oblasti životního 
prostředí;
(b) zeměpisnou oblast, na kterou se plán 
inspekcí vztahuje;
(c) registr zařízení, na které se vztahuje 
plán inspekcí, a obecné posouzení stavu 
dodržování požadavků této směrnice 
těmito zařízeními;
(d) ustanovení o revizi plánu inspekcí;
(e) nástin programu běžných inspekcí 
podle odstavce 5;
(f) postupy pro mimořádné inspekce podle 
odstavce 6;
(g) je-li to nezbytné, ustanovení o 
spolupráci mezi různými inspekčními 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Komise v současnosti provádí konzultaci týkající se inspekcí zařízení členskými státy, aby 
zhodnotila, zda by se na tyto inspekce měly vztahovat závazné požadavky. Není jasné, z jakého 
důvodu Komise navrhuje závazné požadavky předtím, než obdrží výsledek konzultace.
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Pozměňovací návrh 264
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý plán inspekcí musí obsahovat: 3. Členské státy zajistí, aby byly inspekce 
prováděny v souladu s doporučením 
2001/331/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 4. dubna 2001, což by 
poskytlo minimální kritéria inspekcí v 
oblasti životního prostředí v členských 
státech1.

(a) obecné posouzení příslušných 
významných otázek v oblasti životního 
prostředí;
(b) zeměpisnou oblast, na kterou se plán 
inspekcí vztahuje;
(c) registr zařízení, na které se vztahuje 
plán inspekcí, a obecné posouzení stavu 
dodržování požadavků této směrnice 
těmito zařízeními;
(d) ustanovení o revizi plánu inspekcí;
(e) nástin programu běžných inspekcí 
podle odstavce 5;
(f) postupy pro mimořádné inspekce podle 
odstavce 6;
(g) je-li to nezbytné, ustanovení o 
spolupráci mezi různými inspekčními 
orgány.

Úř. věst. L 118, 4.4.2001, s. 41–46.

Or. en

Odůvodnění

Při plnění cílů směrnice o průmyslových emisích v oblasti životního prostředí bude zásadní 
přísné prosazování pravidel směrnice. Požadavky navrhované pro inspekční systém (článek 
25) ale nejsou proveditelné. Odpovídaly by závazným inspekčním požadavkům a přesáhly by 
různé požadavky inspekcí, které jsou již stanoveny směrnicí Seveso, nařízením o přepravě 
odpadů a RMCEI. Inspekční požadavky by měly vycházet z jednoho dokumentu, nejlépe z 
RMCEI, aby byla zajištěna jejich praktická proveditelnost. 
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Pozměňovací návrh 265
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán na základě plánů 
inspekcí pravidelně vypracovává 
programy inspekcí a určí u různých 
druhů zařízení frekvenci prohlídek na 
místě.

vypouští se

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí.
Komise stanoví kritéria pro posuzování 
rizik v oblasti životního prostředí.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Při plnění cílů směrnice o průmyslových emisích v oblasti životního prostředí bude zásadní 
přísné prosazování pravidel směrnice. Požadavky navrhované pro inspekční systém (článek 
25) ale nejsou proveditelné Odpovídaly by závazným inspekčním požadavkům a přesáhly by 
různé požadavky inspekcí, které jsou již stanoveny směrnicí Seveso, nařízením o přepravě 
odpadů a RMCEI. Inspekční požadavky by měly vycházet z jednoho dokumentu, nejlépe z 
RMCEI, aby byla zajištěna jejich praktická proveditelnost. 
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Pozměňovací návrh 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti
životního prostředí.

Součástí těchto programů musí být v 
každém zařízení jedna prohlídka na místě 
do třiceti šesti měsíců, u zvláštních 
zařízení, která představují vysoké riziko 
pro životní prostředí, bude součástí 
programů jedna prohlídka na místě 
každých dvanáct měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Komise v současnosti provádí konzultaci týkající se inspekcí zařízení členskými státy, aby 
zhodnotila, zda by se na tyto inspekce měly vztahovat závazné požadavky. Není jasné, z jakého 
důvodu Komise navrhuje závazné požadavky předtím, než obdrží výsledek konzultace.

Pozměňovací návrh 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti
životního prostředí.

Součástí těchto programů musí být v 
každém zařízení jedna prohlídka na místě 
do třiceti šesti měsíců; u zvláštních 
zařízení, která představují vysoké riziko 
pro životní prostředí, bude součástí 
programů jedna prohlídka na místě 
každých dvanáct měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Četnost inspekcí by měla být úměrná environmentálním rizikům.
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Pozměňovací návrh 268
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí.

Součástí těchto programů musí být v 
každém zařízení alespoň 3 namátkové 
prohlídky na místě každých dvanáct 
měsíců. Pokud tyto programy u 
jednotlivých dotyčných zařízení vycházejí 
ze systematického posuzování rizik v 
oblasti životního prostředí, může být 
četnost prohlídek na místě snížena na 
minimum, na jednu prohlídku ročně.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti už průměrná četnost inspekcí v členských státech odpovídá jedné inspekci 
ročně. Četnost těchto inspekcí ale může být snížena podle přesně definovaných kritérií, jakými 
jsou možný vliv na životní prostředí a environmentální management (EMAS), které je třeba 
předem objektivně stanovit.

Pozměňovací návrh 269
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí.

Součástí těchto programů musí být v 
každém zařízení alespoň 3 namátkové 
prohlídky na místě každých dvanáct 
měsíců. Pokud tyto programy u 
jednotlivých dotyčných zařízení vycházejí 
ze systematického posuzování rizik v 
oblasti životního prostředí, může být 
četnost prohlídek na místě snížena na 



PE412.187v01-00 66/75 AM\742069CS.doc

CS

minimum, na jednu prohlídku ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí.

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna 
namátková prohlídka na místě každých 
dvanáct měsíců, kromě případů, kdy tyto 
programy u jednotlivých dotyčných 
zařízení vycházejí ze systematického 
posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí. V případě porušení podmínek 
povolení bude tato četnost zvýšena na 
jednu namátkovou prohlídku každé čtyři 
měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení by měla podléhat namátkovým inspekcím, aby bylo zajištěno dodržování stanovených 
požadavků. V případě porušení podmínek povolení by měl být požadován větší počet 
namátkových prohlídek na místě.

Pozměňovací návrh 271
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
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dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí.

dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování možného 
dopadu na životní prostředí.

Or. nl

Odůvodnění

Přijetí kritérií posuzování rizik v oblasti životního prostředí může trvat dlouho, a tak než k 
němu dojde, bude u každého zařízení vyžadována alespoň jedna prohlídka za rok. Příslušné 
orgány mohou vypracovat programy inspekcí podle svého uvážení a mohou určit četnost 
prohlídek na místě.

Pozměňovací návrh 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria pro posuzování 
rizik v oblasti životního prostředí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise v současnosti provádí konzultaci týkající se inspekcí zařízení členskými státy, aby 
zhodnotila, zda by se na tyto inspekce měly vztahovat závazné požadavky. Není jasné, z jakého 
důvodu Komise navrhuje závazné požadavky předtím, než obdrží výsledek konzultace.

Pozměňovací návrh 273
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria pro posuzování 
rizik v oblasti životního prostředí. 

Komise může stanovit kritéria pro 
posuzování rizik v oblasti možného 
dopadu na životní prostředí.
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Or. nl

Odůvodnění

Přijetí kritérií posuzování rizik v oblasti životního prostředí může trvat dlouho, a tak než k 
němu dojde, bude u každého zařízení vyžadována alespoň jedna prohlídka za rok. Příslušné 
orgány mohou vypracovat programy inspekcí podle svého uvážení a mohou určit četnost 
prohlídek na místě.

Pozměňovací návrh 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise v současnosti provádí konzultaci týkající se inspekcí zařízení členskými státy, aby 
zhodnotila, zda by se na tyto inspekce měly vztahovat závazné požadavky. Není jasné, z jakého 
důvodu Komise navrhuje závazné požadavky předtím, než obdrží výsledek konzultace.

Pozměňovací návrh 275
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro přezkoumání plné šíře příslušných 
účinků dotyčných zařízení na životní 
prostředí postačí běžné inspekce.

vypouští se
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Běžné inspekce zajistí, aby provozovatel 
dodržoval podmínky povolení.
Běžné inspekce rovněž slouží k posouzení 
účinnosti požadavků povolení.

Or. en

Odůvodnění

Při plnění cílů směrnice o průmyslových emisích v oblasti životního prostředí bude zásadní 
přísné prosazování pravidel směrnice. Požadavky navrhované pro inspekční systém (článek 
25) ale nejsou proveditelné. Odpovídaly by závazným inspekčním požadavkům a přesáhly by 
různé požadavky inspekcí, které jsou již stanoveny směrnicí Seveso, nařízením o přepravě 
odpadů a RMCEI. Inspekční požadavky by měly vycházet z jednoho dokumentu, nejlépe z 
RMCEI, aby byla zajištěna jejich praktická proveditelnost. 

Pozměňovací návrh 276
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření závažných stížností 
týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí.

6. Mimořádné a namátkové inspekce se 
provádějí co nejdříve a případně před 
vydáním, přezkoumáním či aktualizací 
povolení za účelem prošetření závažných 
stížností týkajících se životního prostředí, 
jakož i vyšetření závažných havárií, nehod 
a případů nedodržování požadavků 
v oblasti životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření závažných stížností 
týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí.

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření závažných stížností 
týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí nebo událostí, které 
mají závažný dopad na lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

V případě, kdy je známo, že má chod průmyslu negativní vliv na lidské zdraví, musí být 
příslušný orgán pověřený vyšetřováním. 

Pozměňovací návrh 278
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření závažných stížností 
týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí.

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření oprávněných stížností 
týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

Úřady provedou inspekce v případech opakovaných stížností. 

Pozměňovací návrh 279
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření závažných stížností 
týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Při plnění cílů směrnice o průmyslových emisích v oblasti životního prostředí bude zásadní 
přísné prosazování pravidel směrnice. Požadavky navrhované pro inspekční systém (článek 
25) ale nejsou proveditelné. Odpovídaly by závazným inspekčním požadavkům a přesáhly by 
různé požadavky inspekcí, které jsou již stanoveny směrnicí Seveso, nařízením o přepravě 
odpadů a RMCEI. Inspekční požadavky by měly vycházet z jednoho dokumentu, nejlépe z 
RMCEI, aby byla zajištěna jejich praktická proveditelnost. 

Pozměňovací návrh 280
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření závažných stížností 

6. Mimořádné inspekce se provádějí co 
nejdříve a případně před vydáním, 
přezkoumáním či aktualizací povolení za 
účelem prošetření závažných stížností 
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týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí.

týkajících se životního prostředí, jakož i 
vyšetření závažných havárií, nehod a 
případů nedodržování požadavků v oblasti 
životního prostředí nebo událostí, které 
mají závažný dopad na lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Komise v současnosti provádí konzultaci týkající se inspekcí zařízení členskými státy, aby 
zhodnotila, zda by se na tyto inspekce měly vztahovat závazné požadavky. Není jasné, z jakého 
důvodu Komise navrhuje závazné požadavky předtím, než obdrží výsledek konzultace.

Pozměňovací návrh 281
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Při provádění mimořádné inspekce 
mohou příslušné orgány požadovat, aby 
provozovatelé poskytli veškeré informace, 
včetně zdravotních statistik, pro zkoumání 
rozsahu havárií, nehod a případů 
nedodržování požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité prověřit dopad nelegální průmyslové činnosti na lidské zdraví.
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Pozměňovací návrh 282
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel a tato práva je zpřístupněna 
veřejnosti do dvou měsíců po uskutečnění 
inspekce.

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel a tato práva je zpřístupněna 
veřejnosti na internetu do dvou měsíců po 
uskutečnění inspekce.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost a nevládní organizace by měly prostřednictvím internetu získat snadný přístup k 
potřebným informacím.

Pozměňovací návrh 283
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel a tato práva je zpřístupněna 
veřejnosti do dvou měsíců po uskutečnění 
inspekce.

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel a tato práva je zpřístupněna 
veřejnosti do dvou měsíců po uskutečnění 
inspekce. Tato zpráva i připomínky 
provozovatele k inspekční správě a shrnutí 
provozovatelova plánu úprav a prevence 
budou zveřejněny nejpozději dvanáct 
měsíců po provedení inspekce.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné stanovit pravidla, jež povedou k pokroku, a bude je možno vysvětlit veřejnosti. 
Proto by se inspekční zpráva měla uveřejnit až poté, co provozovatel vypracoval plán úprav 
a prevence zohledňující připomínky inspekční zprávy. K tomu je třeba lhůty pro nápravu 
(navrhuje se maximálně 12 měsíců). S ohledem na spravedlivé zacházení by měly být 
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zveřejněny i připomínky provozovatele k inspekční zprávě.

Pozměňovací návrh 284
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V návaznosti na každou běžnou i 
mimořádnou inspekci vypracuje příslušný 
orgán zprávu, v níž budou popsána 
zjištění, jak dané zařízení dodržuje 
požadavky této směrnice, a závěry ohledně 
případné nutnosti dalších opatření.

vypouští se

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel a tato práva je zpřístupněna 
veřejnosti do dvou měsíců po uskutečnění 
inspekce.
Příslušný orgán zajistí, aby byla 
v přiměřeném časovém období přijata 
veškerá nutná opatření, která byla ve 
zprávě určena.

Or. en

Odůvodnění

Při plnění cílů směrnice o průmyslových emisích v oblasti životního prostředí bude zásadní 
přísné prosazování pravidel směrnice. Požadavky navrhované pro inspekční systém (článek 
25) ale nejsou proveditelné. Odpovídaly by závazným inspekčním požadavkům a přesáhly by 
různé požadavky inspekcí, které jsou již stanoveny směrnicí Seveso, nařízením o přepravě 
odpadů a RMCEI.  Inspekční požadavky by měly vycházet z jednoho dokumentu, nejlépe z 
RMCEI, aby byla zajištěna jejich praktická proveditelnost. 
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Pozměňovací návrh 285
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V návaznosti na každou běžnou i 
mimořádnou inspekci vypracuje příslušný 
orgán zprávu, v níž budou popsána 
zjištění, jak dané zařízení dodržuje 
požadavky této směrnice, a závěry ohledně 
případné nutnosti dalších opatření.

vypouští se

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel a tato práva je zpřístupněna 
veřejnosti do dvou měsíců po uskutečnění 
inspekce.
Příslušný orgán zajistí, aby byla 
v přiměřeném časovém období přijata 
veškerá nutná opatření, která byla ve 
zprávě určena.

Or. en

Odůvodnění

Komise v současnosti provádí konzultaci týkající se inspekcí zařízení členskými státy, aby 
zhodnotila, zda by se na tyto inspekce měly vztahovat závazné požadavky. Není jasné, z jakého 
důvodu Komise navrhuje závazné požadavky předtím, než obdrží výsledek konzultace.
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