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Pozměňovací návrh 59
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Dodržování mezních hodnot emisí 
stanovených v této směrnici by mělo být 
považováno za nezbytnou, nikoli však 
postačující podmínku pro splnění cílů 
předcházení a snižování znečištění a 
poskytnutí možnosti, aby mohly být životní 
prostředí, ovzduší, vzduch, půda a 
veřejnost ve velké míře chráněny. Mají-li 
být tyto cíle splněny, může být nezbytné 
stanovit přísnější mezní hodnoty pro 
znečišťující látky, kterými se tato 
směrnice zabývá, emisní hodnoty pro další 
látky a složky životního prostředí a další 
vhodné podmínky.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že používání nejlepších dostupných technik je jedním ze způsobů, jak 
dosáhnout specifických cílů směrnice; stanovení mezních hodnot by proto mělo být 
považováno za všeobecný minimální požadavek, který sám o sobě není optimální a není 
dostačující pro zajištění nezbytného snížení znečištění a expozice životního prostředí 
a omezení souvisejících účinků na zdraví, a to nezávisle na stavu životního prostředí.

Pozměňovací návrh 60
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rozdílné přístupy k omezování emisí 
do ovzduší, vody či půdy mohou spíše 
podporovat přenos znečištění mezi těmito 

(Netýká se českého znění.)
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jednotlivými složkami, než aby chránily 
životní prostředí jako celek. Je proto 
vhodné stanovit integrovaný přístup 
k prevenci a omezování emisí do ovzduší, 
vody či půdy, k nakládání s odpady, k 
účinnému využívání energie a k prevenci 
havárií.

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 61
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu prevence a omezování 
znečištění by mělo být každé zařízení v 
provozu jen za podmínky, že je držitelem 
povolení, nebo v případě některých 
zařízení a činností používajících organická 
rozpouštědla pouze za podmínky, že je 
držitelem povolení nebo je registrováno.

(5) V zájmu prevence a omezování 
znečištění by mělo být každé zařízení v 
provozu jen za podmínky, že je držitelem 
povolení, nebo v případě některých 
zařízení a činností používajících organická 
rozpouštědla pouze za podmínky, že je 
držitelem povolení nebo je registrováno. 
Celkové používání organických 
rozpouštědel by mělo být minimalizováno.

Or. en

Odůvodnění

Organická rozpouštědla jsou zdrojem znečištění a trvale udržitelná výroba by se měla 
spoléhat na metody, které nevyžadují použití rozpouštědel, nebo na bázi vody. 
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Pozměňovací návrh 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby nedošlo k dvojí regulaci, nemělo 
by povolení pro zařízení, na které se 
vztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES obsahovat mezní hodnoty 
emisí pro emise skleníkových plynů, není-
li to nezbytné pro vyloučení příčin 
jakéhokoli podstatného místního 
znečištění životního prostředí, nebo není-li 
zařízení z uvedeného systému dočasně 
vyňato.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Velká spalovací zařízení výrazně přispívají k emisím oxidu uhličitého, a tím i ke změně 
klimatu. Systém EU pro obchodování s emisemi představuje velmi užitečný rámec pro 
snižování emisí skleníkových plynů v rámci hospodářství jako celku, avšak neposkytuje 
dostatečně silný signál o ceně, který by zabránil novým velmi rozsáhlým bodovým zdrojům 
oxidu uhličitého ve vstupu do systému. Je proto nezbytné začlenit do směrnice IPPC 
ustanovení, která budou u nových velkých zařízení vyžadovat dodržování mezních hodnot 
emisí oxidu uhličitého vypouštěných do ovzduší.

Pozměňovací návrh 63
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby nedošlo k dvojí regulaci, nemělo 
by povolení pro zařízení, na které se 
vztahuje směrnice Evropského 

vypouští se
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parlamentu a Rady 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES obsahovat mezní hodnoty 
emisí pro emise skleníkových plynů, není-
li to nezbytné pro vyloučení příčin 
jakéhokoli podstatného místního 
znečištění životního prostředí, nebo není-li 
zařízení z uvedeného systému dočasně 
vyňato.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla zahrnovat prahové hodnoty CO2 pro velká spalovací zařízení.

Pozměňovací návrh 64
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Součástí povolení by měla být všechna 
nezbytná opatření, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany životního prostředí 
jako celku, a mělo by rovněž zahrnovat 
mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky, 
odpovídající požadavky na ochranu půdy 
a podzemních vod, jakož i požadavky na 
monitorování. Podmínky povolení je třeba 
stanovit na základě nejlepších dostupných 
technik.

(9) Součástí povolení by měla být všechna 
nezbytná opatření, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví a 
životního prostředí jako celku, a mělo by 
rovněž zahrnovat ustanovení, která zajistí 
ochranu čistoty vzduchu, zejména mezní 
hodnoty emisí pro znečišťující látky, 
odpovídající požadavky na ochranu půdy 
a podzemních vod, jakož i požadavky na 
monitorování. Podmínky povolení je třeba 
stanovit na základě nejlepších dostupných 
technik.

Or. pl

Odůvodnění

Veřejné zdraví je společně s ochranou životního prostředí jednou z priorit Evropské unie. 
Znečištění ovzduší není pro člověka neškodné. Body odůvodnění 19, 22 a 23, jakož i čl. 3 bod 
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2 a články 33, 41, 53 a 59 také odkazují na ochranu lidského zdraví.

Emise plynů do atmosféry také ovlivňuje půdní topografii a krajinu.

Pozměňovací návrh 65
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Součástí povolení by měla být všechna 
nezbytná opatření, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany životního prostředí 
jako celku, a mělo by rovněž zahrnovat 
mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky, 
odpovídající požadavky na ochranu půdy 
a podzemních vod, jakož i požadavky na 
monitorování. Podmínky povolení je třeba 
stanovit na základě nejlepších dostupných 
technik.

(9) Součástí povolení by měla být všechna 
nezbytná opatření, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany životního prostředí 
jako celku, a mělo by rovněž zahrnovat 
mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky, 
odpovídající požadavky na ochranu půdy 
a podzemních vod, jakož i požadavky na 
monitorování a seznam použitých
nebezpečných látek či přípravků ve smyslu 
nařízení Rady 67/548/ES ze dne 27. 
června 1967. Podmínky povolení je třeba 
stanovit na základě nejlepších dostupných 
technik.

Or. en

Odůvodnění

Povolení by mělo zahrnovat seznam použitých nebezpečných látek v dotyčných zařízeních 
s cílem zvýšit transparentnost využívání těchto látek a určit řádný základ pro stanovení 
podmínek pro povolení.

Pozměňovací návrh 66
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností mají příslušné orgány 

(11) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností mají příslušné orgány 
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možnost udělovat výjimky, kterými by se 
povolilo, aby mezní hodnoty emisí 
přesáhly úrovně emisí související 
s nejlepšími dostupnými technikami, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT. Tyto výjimky by měly vycházet z 
přesně definovaných kritérií a neměly by 
přesáhnout mezní hodnoty emisí 
stanovené v této směrnici.

možnost udělovat stanovit mezní hodnoty 
emisí, rovnocenné parametry či technická 
opatření, jejichž důsledkem by byly 
úrovně emisí, jež mohou přesáhnout 
úrovně emisí související s nejlepšími 
dostupnými technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. fr

Odůvodnění

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 67
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností by měly mít příslušné 
orgány možnost udělovat výjimky, kterými 
by se povolilo, aby mezní hodnoty emisí 
přesáhly úrovně emisí související 
s nejlepšími dostupnými technikami, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT. Tyto výjimky by měly vycházet z 
přesně definovaných kritérií a neměly by 
přesáhnout mezní hodnoty emisí 
stanovené v této směrnici.

(11) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností by měly mít příslušné 
orgány možnost povolit, aby mezní 
hodnoty emisí přesáhly úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT. 

Or. en
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Odůvodnění

Možnost udělit výjimku není účinná, protože postup popsaný v případě výjimky je ve 
skutečnosti postupem, který je třeba dodržet v každém případě. Integrovaný přístup nelze 
vkládat prostřednictvím výjimky.

Pozměňovací návrh 68
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností by měly mít příslušné 
orgány možnost udělovat výjimky, kterými 
by se povolilo, aby mezní hodnoty emisí 
přesáhly úrovně emisí související 
s nejlepšími dostupnými technikami, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT. Tyto výjimky by měly vycházet z 
přesně definovaných kritérií a neměly by 
přesáhnout mezní hodnoty emisí stanovené 
v této směrnici.

(11) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností by měly mít příslušné 
orgány možnost udělovat výjimky, kterými 
by se povolilo, aby mezní hodnoty emisí 
přesáhly úrovně emisí související 
s nejlepšími dostupnými technikami, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT. Tyto výjimky by měly vycházet z 
přesně definovaných kritérií a neměly by 
přesáhnout mezní hodnoty emisí stanovené 
v této směrnici. Není třeba žádných 
výjimek, které by povolovaly stanovit 
mezní hodnoty emisí pod úrovněmi emisí 
podle BAT, jak jsou popsány v 
referenčních dokumentech k BAT.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s právním základem pro tento právní předpis (článek 175 Smlouvy) by neměly být 
příslušné orgány omezovány při stanovování přísnějších mezních hodnot emisí, než jsou 
přípustné úrovně emisí podle BAT.
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Pozměňovací návrh 69
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Kvalitu životního prostředí může 
významně ovlivnit rozmetávání statkových 
hnojiv a kejdy. V zájmu zajištění 
integrované prevence a omezování těchto 
dopadů je třeba, aby hnojiva a kejdu 
získané z činností, na které se vztahuje 
tato směrnice, provozovatel nebo třetí 
strany rozmetávaly s použitím nejlepších 
dostupných technik. Uplatňování 
nejlepších dostupných technik při 
rozmetávání, které provede provozovatel 
nebo třetí strana, lze blíže určit v povolení 
nebo v rámci jiných opatření, aby byla 
členským státům při plnění uvedených 
požadavků dána jistá pružnost.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozmetávání statkových hnojiv a kejdy již upravuje směrnice o dusičnanech.

Pozměňovací návrh 70
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod. Součástí podmínek 
povolení by proto mělo být monitorování 
půdy a podzemních vod a provozovatel by 
měl při úplném ukončení činností provést 
sanaci daného místa.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod. Součástí podmínek 
povolení by proto mělo být monitorování 
půdy a podzemních vod a provozovatel by 
měl při úplném ukončení činností provést 
sanaci daného místa.

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod. Součástí podmínek 
povolení by proto mělo být monitorování 
charakteru půdy a charakteristik 
podzemních vod nezbytné k dosažení 
uvedeného cíle a provozovatel by měl při 
úplném ukončení činností provést sanaci 
daného místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod. Součástí podmínek 
povolení by proto mělo být monitorování 
půdy a podzemních vod a provozovatel by 
měl při úplném ukončení činností provést 
sanaci daného místa.

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod. Součástí podmínek 
povolení by proto mělo být náležité 
monitorování půdy a podzemních vod a 
provozovatel by v případě potřeby měl při 
úplném ukončení činností provést sanaci 
daného místa.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že existují okolnosti, za kterých není monitorování půdy a podzemních vod, 
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ani provedení sanace daného místa nezbytné.

Pozměňovací návrh 73
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod. Součástí podmínek 
povolení by proto mělo být monitorování 
půdy a podzemních vod a provozovatel by 
měl při úplném ukončení činností provést 
sanaci daného místa.

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod či krajinných zdrojů. 
Součástí podmínek povolení by proto mělo 
být monitorování ovzduší, půdy a 
podzemních vod a provozovatel by měl při 
úplném ukončení činností provést sanaci 
daného místa.

Or. pl

Odůvodnění

Provoz zařízení, zejména pokud k němu dochází na zemědělské půdě, která je vhodná k tzv. 
„agroturismu“, může mít vliv na půdu a vodní zdroje, ale také na zdroje krajinné.

Pozměňovací návrh 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu zajištění účinného provádění 
a prosazování této směrnice by měli 
provozovatelé příslušnému orgánu 
pravidelně podávat zprávy o dodržování 
podmínek povolení. Členské státy by měly 
zajistit, aby provozovatel a příslušný orgán 
v případě nedodržování této směrnice 
přijali nezbytná opatření a stanovili systém 
inspekcí v oblasti životního prostředí.

(17) V zájmu zajištění účinného provádění 
a prosazování této směrnice by měli 
provozovatelé příslušnému orgánu 
pravidelně podávat zprávy o dodržování 
podmínek povolení. Členské státy by měly 
zajistit, aby provozovatel tyto podmínky 
dodržoval a aby provozovatel a příslušný 
orgán v případě nedodržování této 
směrnice přijali nezbytná opatření a 
stanovili systém inspekcí v oblasti 
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životního prostředí. Je na členských 
státech, aby určily nejvhodnější režimy 
prosazování, včetně toho, jakým způsobem 
je třeba mezní hodnoty emisí dodržovat.

Or. en

Odůvodnění

Režimy prosazování musí stanovit členské státy.

Pozměňovací návrh 75
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby byla účast veřejnosti na přijímání 
rozhodnutí účinná, musí mít veřejnosti 
možnost vyjádřit své názory a obavy, které 
mohou být pro tato rozhodnutí podstatné, a 
činitelé s rozhodovací pravomocí mít 
možnost vzít tyto názory a obavy v úvahu, 
čímž se zvyšuje zodpovědnost a 
transparentnost rozhodovacího procesu a 
přispívá se k uvědomělému vztahu 
veřejnosti k otázkám životního prostředí a 
k veřejné podpoře učiněných rozhodnutí. 
Dotčené osoby z řad veřejnosti by měly mít 
přístup k právní ochraně a hájit právo na 
život v prostředí přiměřeném pro zdraví a 
blaho člověka.

(18) S ohledem na ustanovení Aarhuské 
úmluvy a aby byla účast veřejnosti na 
přijímání rozhodnutí účinná, musí mít 
veřejnosti možnost vyjádřit své názory a 
obavy, které mohou být pro tato rozhodnutí 
podstatné, a činitelé s rozhodovací 
pravomocí mít možnost vzít tyto názory a 
obavy v úvahu, čímž se zvyšuje 
zodpovědnost a transparentnost 
rozhodovacího procesu a přispívá se 
k uvědomělému vztahu veřejnosti k 
otázkám životního prostředí a k veřejné 
podpoře učiněných rozhodnutí. Dotčené 
osoby z řad veřejnosti by měly mít přístup
k právní ochraně a hájit právo na život v 
prostředí přiměřeném pro zdraví a blaho 
člověka.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl zmínit se o konkrétním aktu Evropské unie, který byl přijal 
v Aarhusu dne 25. června 1998, týkajícím se přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Velká spalovací zařízení také značně 
přispívají k emisím oxidu uhličitého do 
ovzduší, a proto rostou koncentrace oxidu 
uhličitého ve vzduchu, což dále přispívá 
ke změně klimatu a má za následek 
mnoho škodlivých dopadů a zpětných 
účinků na člověka a ekosystémy. Tyto 
zvyšující se koncentrace se rychle blíží 
kritickým prahovým hodnotám nebo je již 
překročily, přičemž tyto hodnoty povedou 
k podstatně závažnější změně klimatu a 
nárůstu průměrných povrchových teplot. 
Ten bude výrazně překračovat cílovou 
hodnotu EU, jež činí méně než 2° Celsia, 
a bude nad možnostmi lidstva tyto změny 
v představitelném časovém rámci 
zvládnout nebo se z nich zotavit. Ačkoli 
může systém EU pro obchodování s 
emisemi poskytovat užitečný, třebaže 
pomalý rámec pro snižování emisí 
skleníkových plynů v rámci celého 
hospodářství, nevysílá dostatečně silný 
signál o ceně, který by zabránil novým 
velmi rozsáhlým bodovým zdrojům oxidu 
uhličitého ve vstupu do systému nebo 
v tom, aby v něm nadále zůstával, což 
zvyšuje ceny povolenek na emise EU. Je 
proto třeba, aby byla do právních předpisů 
Společenství o průmyslovém znečišťování 
začleněna ustanovení vyžadující mezní 
hodnoty emisí oxidu uhličitého, které se 
budou týkat nových zařízení s elektrickým 
výkonem vyšším než 300 MW, a aby se 
tyto hodnoty začaly v přiměřenou dobu 
vztahovat také na stávající zařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Uplatňování strategie Společenství 
týkající se dioxinů, furanů a 
polychlorovaných bifenylů vyžaduje revizi 
jednotek koeficientů ekvivalence p-
dibenzodioxinů a dibenzofuranů a 
rozšíření rozsahu těchto koeficientů tak, 
aby zahrnoval i polychlorované bifenyly 
s dioxinovým efektem.

Or. it

Odůvodnění

Výpočet koncentrací emisí PCDD nebo PCDF by měl být založen na metodách (koeficientech 
ekvivalence) přijatých Světovou zdravotnickou organizací a v souladu s návrhem této 
organizace zahrnovat také polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem; ty totiž patří, 
podobně jako PCDD a PCDF, k látkám, které má strategie Společenství za cíl snížit.

Pozměňovací návrh 78
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Při spoluspalování odpadů 
v zařízeních určených původně k jiným 
účelům než ke spalování odpadů by 
nemělo být povoleno uvolňování vyšších 
emisí znečišťujících látek v té části 
objemu spalin, která vzniká tímto 
spoluspalováním odpadů, než je tomu 
v zařízeních určených ke spalování 
odpadů, a proto by spoluspalování odpadů 
mělo i nadále podléhat příslušným 
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omezením.

Or. en

Odůvodnění

Zásada, že spoluspalování by nemělo vést k většímu znečištění než spalování odpadu, je 
základní myšlenkou směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů. V novém znění by měla být 
zachována.

Pozměňovací návrh 79
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Při spoluspalování odpadů 
v zařízeních určených původně k jiným 
účelům než ke spalování odpadů by 
nemělo být povoleno uvolňování vyšších 
emisí znečišťujících látek v té části 
objemu spalin, která vzniká tímto 
spoluspalováním odpadů, než je tomu 
v zařízeních určených ke spalování 
odpadů, a proto by spoluspalování odpadů 
mělo i nadále podléhat příslušným 
omezením.

Or. en

Odůvodnění

Zásada, že spoluspalování by nemělo vést k většímu znečištění než spalování odpadu, je 
základní myšlenkou směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů (stávající bod odůvodnění 27) 
a v přepracovaném znění směrnice by neměla chybět.
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Pozměňovací návrh 80
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Při spoluspalování odpadů v 
zařízeních určených původně k jiným 
účelům než ke spalování odpadů by 
nemělo být povoleno uvolňování vyšších 
emisí znečišťujících látek v té části 
objemu spalin, která vzniká tímto 
spoluspalováním odpadů, než je tomu v 
zařízeních určených ke spalování odpadů, 
a proto by spoluspalování odpadů mělo 
podléhat příslušným omezením. 

Or. en

Odůvodnění

Je to nutné, má-li být i nadále zajištěna ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při 
spoluspalování odpadů. Znění navrhovaného bodu odůvodnění je již součástí směrnice 
2000/76/ES o spalování odpadů (bod odůvodnění 27) a v přepracovaném znění směrnice by 
nemělo chybět.

Pozměňovací návrh 81
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Při spoluspalování odpadů v 
zařízeních určených původně nikoli ke 
spalování odpadů není povoleno 
uvolňování vyšších emisí znečišťujících 
látek v té části objemu spalin, která vzniká 
spoluspalováním odpadů, než je tomu v 
zařízeních určených ke spalování odpadů, 
a proto by spoluspalování odpadů mělo 
podléhat příslušným omezením.



PE412.169v02-00 18/74 AM\746405CS.doc

CS

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vkládá text bodu odůvodnění 27 směrnice 2000/76/ES o spalování 
odpadů, do jejíž oblasti působnosti spadá také spoluspalování. Začlenění spoluspalování do 
oblasti působnosti směrnice o průmyslových emisích je nezbytné a zásadní, má-li být zaručena 
trvalá ochrana zdraví a životního prostředí při spoluspalování odpadu. Doplnění tohoto 
ustanovení je odůvodněné tím spíše, že spoluspalování již pokrývají jiná ustanovení směrnice.

Pozměňovací návrh 82
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Ovzduší a vodu mohou významně 
znečišťovat zařízení, která vyrábějí oxid 
titaničitý. Aby se tyto dopady snížily, je 
třeba na úrovni Společenství stanovit pro 
některé znečišťující látky přísnější mezní 
hodnoty emisí.

(24) Ovzduší a vodu mohou významně 
znečišťovat zařízení, která vyrábějí oxid 
titaničitý. Tato zařízení mohou také vést 
k toxikologickým rizikům. Aby se tyto 
dopady snížily, je třeba na úrovni 
Společenství stanovit pro některé 
znečišťující látky přísnější mezní hodnoty 
emisí.

Or. pl

Odůvodnění

Oxid titaničitý může vést k toxikologickým rizikům, neboť dráždí kůži, oči a sliznice dýchacího 
ústrojí.

Pozměňovací návrh 83
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy by měly stanovit (27) V souladu se zásadou „znečišťovatel 
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pravidla pro sankce za porušení této 
směrnice a zajistit jejich provádění. Tyto 
sankce měly být účinné, přiměřené a 
odrazující.

platí“ by členské státy měly stanovit 
pravidla pro sankce za porušení této 
směrnice a zajistit jejich provádění. Tyto 
sankce měly být účinné, přiměřené a 
odrazující.

Or. pl

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit dotčené ustanovení a umožnit členským 
státům znečišťovatele stíhat.

Pozměňovací návrh 84
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se
integrované prevence a omezování 
znečištění vznikajícího v důsledku 
průmyslových činností. 

Tato směrnice stanoví pravidla týkající 
se ochrany veřejného zdraví, integrované 
prevence a omezování znečištění 
vznikajícího v důsledku průmyslových
činností.

Směrnice rovněž stanoví pravidla , která 
mají vyloučit anebo, pokud to není možné, 
snížit emise do ovzduší, vody a půdy a 
předcházet vzniku odpadu, v zájmu 
dosažení vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí jako celku.

Směrnice rovněž stanoví pravidla , která 
mají vyloučit anebo, pokud to není možné, 
snížit emise do ovzduší, vody a půdy a 
předcházet vzniku odpadu, v zájmu 
dosažení vysoké úrovně ochrany veřejného 
zdraví a životního prostředí jako celku.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 85
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Kapitola I stanoví společná ustanovení, 
která se vztahují na všechny průmyslové 
činnosti, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice.
Kapitola II se vztahuje na činnosti 
uvedené v příloze I, pro které stanoví 
zvláštní ustanovení.
Kapitoly III až VI stanoví minimální 
technické požadavky pro velká spalovací 
zařízení, zařízení na spalování odpadu, 
zařízení používající rozpouštědla a 
zařízení na výrobu oxidu titaničitého.
Kapitola VII obsahuje ustanovení o 
příslušných orgánech, podávání zpráv 
členskými státy, výboru, sankcích a běžná 
závěrečná ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Sloučení sedmi směrnic do jediné vede ke komplexnímu znění. Začleněním článku 
popisujícího strukturu směrnice se zvýší její jednoznačnost. Znění tohoto pozměňovacího 
návrhu pochází z vysvětlujícího prohlášení, které tento návrh doprovází, ale které nebude 
součástí směrnice.

Pozměňovací návrh 86
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se nevztahuje na výzkum, 2. Tato směrnice se nevztahuje na výzkum,
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vývoj a zkoušení nových výrobků 
a postupů.

jak jej definuje Komise.

Or. en

Odůvodnění

Termíny, na něž se odkazuje, musí být jednoznačně definovány. V některých zařízeních podle 
přílohy I této směrnice probíhá „vývoj“ nebo „zkoušení nových výrobků a postupů“ 
pravidelně, na základě toho by však uvedené činnosti neměly být vyjmuty z působnosti této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 87
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „znečištěním“ se rozumí lidskou činností 
přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, 
vibrací, tepla nebo hluku do ovzduší, vody 
nebo půdy, které může být škodlivé 
lidskému zdraví nebo může nepříznivě 
ovlivnit kvalitu životního prostředí, které 
může vést ke škodám na hmotném majetku
anebo omezit či narušit harmonii 
životního prostředí a další jiné zákonné 
způsoby využití životního prostředí;

2. „znečištěním“ se rozumí lidskou činností 
přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, 
vibrací, tepla nebo hluku do ovzduší, vody 
nebo půdy, které může být škodlivé 
lidskému zdraví nebo může nepříznivě 
ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo
které může vést ke škodám na hmotném 
majetku;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „příslušným orgánem“ se rozumí 
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orgán popř. orgány nebo subjekty 
odpovědné podle právních předpisů 
členského státu za plnění povinností 
vyplývajících z této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Dřívější definice příslušného orgánu by měla zůstat zachována, protože jeho úloha v rámci
celé směrnice je velmi podstatná.

Pozměňovací návrh 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „úrovněmi emisí souvisejícími 
s nejlepšími dostupnými technikami“ se 
rozumí rozsah emisních hodnot dosažený 
použitím nejlepších dostupných technik, 
které jsou popsány v referenčních 
dokumentech k BAT, za normálních 
podmínek provozu a vyjádřený 
v průměrech za určité období. 

Or. en

Odůvodnění

Úrovně emisí související s nejlepšími dostupnými technikami je třeba definovat.
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Pozměňovací návrh 90
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. úrovně emisí související s nejlepšími 
dostupnými technikami (BAT-AEL) 
představují řadu úrovní emisí, které lze 
očekávat jako výsledek použití technik, 
které jsou popsány v referenčním 
dokumentu k nejlepším dostupným 
technikám, v konkrétním odvětví jakožto 
celku a za běžných provozních podmínek. 
BAT-AEL poskytují vhodný referenční 
bod, který pomůže určit mezní hodnoty 
emisí v povolení, a jsou odlišné od 
mezních hodnot emisí; ty totiž musí také 
vzít v úvahu požadavky na monitorování a 
dosažení souladu.

Or. en

Odůvodnění

Nejdůležitější nová ustanovení obsažená v návrhu Komise na přepracování odkazují na 
úrovně emisí související s nejlepšími dostupnými technikami (BATAEL). Musí být jasné, že 
BATAEL a mezní hodnoty emisí (ELV) jsou dva odlišné pojmy. V návrhu na přepracování 
Komise poskytuje pouze definici ELV.

Z důvodů právní jednoznačnosti je tedy zapotřebí definice BATAEL. Tato definice je založena 
na duchu toho, co je obsaženo v dokumentu publikovaném Komisí pod názvem BREF: přehled 
a průvodce.

Pozměňovací návrh 91
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „úrovněmi emisí souvisejícími 
s nejlepšími dostupnými technikami“ se 
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rozumí reprezentativní provozní úrovně 
emisí pro určitou techniku či kombinaci 
technik vyjádřené jako průměry 
dosažitelné během delšího časového 
období za normálních podmínek provozu 
a při použití nejlepších dostupných 
technik.

Or. en

Odůvodnění

Termín „úrovně emisí související s nejlepšími dostupnými technikami“ (BATAEL) získá 
v rámci koncepce navrhované směrnice klíčový význam, zejména v čl. 16 odst. 3, a je proto 
třeba, aby byl jednoznačně definován. Tato definice navíc společně s PN 20 a PN 24 určuje, 
že existuje rozdíl mezi mezními hodnotami emisí (či rovnocennými parametry či technickými 
opatřeními) a BATAEL. 

Tento pozměňovací návrh je přípustný v souladu s článkem 80a jednacího řádu v důsledku 
jeho vztahu k návrhu Komise ohledně čl. 16 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 92
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „povolením“ se rozumí písemné 
oprávnění k provozu celého zařízení nebo 
jeho části nebo spalovacího zařízení, 
zařízení na spalování odpadu nebo zařízení 
na spoluspalování odpadu;

7. „povolením“ se rozumí písemné 
oprávnění k provozu celého zařízení nebo 
jeho části nebo spalovacího zařízení, 
zařízení na spalování odpadu nebo zařízení 
na spoluspalování odpadu.

Povolení se může vztahovat na jedno či 
více zařízení anebo části zařízení, pokud 
jsou provozované stejným provozovatelem 
na stejném místě. 
Povolení se může týkat jednoho či více 
funkčně propojených zařízení anebo částí 
zařízení na různých místech nebo funkčně 
propojených zařízení anebo částí zařízení 
na stejném místě, pokud jsou provozována 
různými provozovateli;
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Or. it

Odůvodnění

Pokud by se na určitém místě nacházelo několik zařízení a přitom by na každé z nich bylo 
vydáno odlišné povolení, pak by povinné povolení pro toto místo jako celek s sebou neslo 
povinnost vzít v úvahu kumulativní účinky na životní prostředí a bezpečnost, jak to stanoví 
například směrnice Seveso; pokud provozuje stejný provozovatel různá místa, mělo by 
udělované povolení pamatovat na vzájemné vztahy mezi procesy, například mezi spalovacím 
zařízením a zařízeními na zpracování (tuhého) odpadu.

Pozměňovací návrh 93
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 8 – podbod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely této definice se změny nebo 
rozšíření zařízení považují za podstatné, 
pokud převýší jakoukoli prahovou 
hodnotu či se jí rovnají nebo pokud má 
nárůst vyplývající ze změny nebo rozšíření 
za následek překročení jakékoli prahové 
hodnoty stanovené v přílohách I, VII a 
VIII.

Or. it

Odůvodnění

Pokud by byla podstatná změna definována bez kvantitativního odkazu (toho druhu, jaký se 
objevil v současné směrnici o IPPC), mohlo by to vést k tomu, že jednotlivé členské státy 
přijmou velice rozdílné přístupy.
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Pozměňovací návrh 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při určování nejlepších dostupných 
technik je třeba věnovat zvláštní pozornost 
hlediskům uvedeným v příloze III;

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na kritéria uvedená v příloze III má pro integrovaný přístup naprosto zásadní význam! 
Je třeba říci, jak určit nejlepší dostupné techniky. Proto se musí zvážit náklady a přínos těchto 
technik, které má konkrétní zařízení k dispozici, a vzít v úvahu kritéria stanovená v příloze III 
(dříve příloha IV směrnice IPPC 96/61/ES).

Pozměňovací návrh 95
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. „úrovněmi emisí souvisejícími 
s nejlepšími dostupnými technikami“ se 
rozumí úrovně emisí dosažené za 
normálních podmínek provozu použitím 
nejlepších dostupných technik, které jsou 
popsány v referenčních dokumentech k 
BAT, a vyjádřené v průměrech za určité 
období a za daných referenčních 
podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice má zásadní význam pro upřesnění toho, jak se určí mezní hodnoty emisí 
stanovené v čl. 16 odst. 2. Zpřesňuje, že mezní hodnoty emisí jsou založeny na referenčních 
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hodnotách stanovených v BREF a netýkají se například netypických provozních podmínek 
(např. zahájení provozu, jeho ukončení, období údržby nebo narušení běžného provozu 
zařízení).

Pozměňovací návrh 96
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. „úrovněmi emisí souvisejícími 
s nejlepšími dostupnými technikami“ se 
rozumí environmentální výkon, který lze 
očekávat jako výsledek použití technik, 
které jsou popsány v odpovídajícím 
referenčním dokumentu, v konkrétním 
odvětví při zohlednění bilance nákladů a 
výhod vyplývajících z definice nejlepších 
dostupných technik.

Or. en

Odůvodnění

Úrovně emisí související s nejlepšími dostupnými technikami budou referenčními hodnotami 
pro určení podmínek pro povolení, níže uvedených mezních hodnot emisí. Tento pojem je 
použit ve znění článků, a měl by proto být definován v článku 3. Výše uvedená definice 
pochází ze znění kapitoly o nejlepších dostupných technikách obsažené v dokumentu BREF 
o spalování odpadu.

Pozměňovací návrh 97
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10).„provozovatelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba, která 
zařízení nebo spalovací zařízení, zařízení 
na spalování odpadu nebo zařízení na 

10. „provozovatelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba, která 
zařízení nebo spalovací zařízení, zařízení 
na spalování odpadu nebo zařízení na 
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spoluspalování odpadu provozuje nebo 
řídí, nebo, pokud to vyžadují vnitrostátní 
právní předpisy, na kterou byla přenesena 
rozhodující hospodářská pravomoc nad 
technickou funkcí zařízení nebo 
spalovacího zařízení, zařízení na spalování 
odpadu nebo zařízení na spoluspalování 
odpadu;

spoluspalování odpadu provozuje nebo 
řídí, nebo, pokud to vyžadují vnitrostátní 
právní předpisy, na kterou byla přenesena 
rozhodující hospodářská pravomoc nad
technickou funkcí zařízení nebo 
spalovacího zařízení, zařízení na spalování 
odpadu nebo zařízení na spoluspalování 
odpadu. Dvě či více fyzických nebo 
právnických osob může být společným 
provozovatelem zařízení nebo 
provozovateli různých částí zařízení;

Or. nl

Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrh k článku 5. Za účelem vyjasnění tohoto znění se článek 5 přesouvá 
k definici „provozovatele“ v čl. 3 odst. 10.

Pozměňovací návrh 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „nově vznikající technikou“ se rozumí 
novátorská technika pro průmyslovou 
činnost, která by mohla, v případě, že byla 
vyvinuta ke komerčním účelům, 
poskytovat vyšší obecnou úroveň ochrany 
životního prostředí nebo vyšší úspory 
nákladů než stávající nejlepší dostupné 
techniky;

13. „nově vznikající technikou“ se rozumí 
novátorská technika, která by mohla, 
v případě, že se osvědčila v průmyslové 
výrobě a že byla vyvinuta ke komerčním 
účelům, poskytovat vyšší či obdobnou 
obecnou úroveň ochrany životního 
prostředí nebo vyšší či obdobné úspory 
nákladů než stávající nejlepší dostupné 
techniky;

Or. en

Odůvodnění

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
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techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Pozměňovací návrh 99
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „nově vznikající technikou“ se rozumí 
novátorská technika pro průmyslovou 
činnost, která by mohla, v případě, že byla 
vyvinuta ke komerčním účelům, 
poskytovat vyšší obecnou úroveň ochrany 
životního prostředí nebo vyšší úspory 
nákladů než stávající nejlepší dostupné 
techniky;

13. „nově vznikající technikou“ se rozumí 
novátorská technika pro průmyslovou 
činnost, která by, v případě, že byla 
vyvinuta ke komerčním účelům, 
poskytovala vyšší obecnou úroveň ochrany 
životního prostředí nebo vyšší úspory 
nákladů než stávající nejlepší dostupné 
techniky;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že použití nově vznikajících technik by bylo přínosné, pokud by se skutečně 
uplatnily. 

Pozměňovací návrh 100
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
nebezpečnými látkami; 

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované a podrobné informace o 
stavu půdy, včetně její biologické 
rozmanitosti a podzemních vod pro účely 
vrácení místa do stavu, ve kterém se 
nacházelo před zahájením provozu 
nového zařízení nebo při aktualizaci 
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povolení pro stávající zařízení; 

Or. en

Odůvodnění

Základní zpráva je klíčovým prvkem pro to, aby směrnice o IPPC souvisle navazovala na 
ostatní politiky na ochranu životního prostředí. Biologická rozmanitost půdy je účinným 
ukazatelem zdraví a kvality půdy, který poskytuje pevný základ pro sanaci dané lokality a pro 
hodnocení plnění povinností ze strany provozovatele v souladu se zásadou znečišťovatel platí. 
Základní zpráva je nezbytným předpokladem.

Pozměňovací návrh 101
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu
kontaminace půdy a podzemních vod 
nebezpečnými látkami;

15. „základní zprávou“ se rozumí
podrobné a kvantifikované informace o 
stavu půdy, včetně její biologické 
rozmanitosti a podzemních vod a 
kontaminace nebezpečnými látkami, pro 
účely sanace místa a jeho uvedení do 
původního stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
nebezpečnými látkami;

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
způsobené nebezpečnými látkami, které 
jsou v nich přítomné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
nebezpečnými látkami;

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
významným množstvím příslušných 
nebezpečných látek;

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo tomu, že by základní zpráva musela pokrývat všechny možné nebezpečné 
látky (jichž může být několik set), je nezbytné omezit rozsah posouzení na kontaminaci 
významným množstvím nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 104
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
nebezpečnými látkami; 

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
relevantními nebezpečnými látkami;

Or. nl

Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrh k čl. 23 odst. 3. Definice „nebezpečných látek“ a vztah základní 
zprávy k přítomnosti těchto látek výrazně rozšiřuje oblast působnosti. Nezbytného omezení 
oblasti působnosti lze dosáhnout vložením slova „relevantními“. 
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Pozměňovací návrh 105
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „environmentální inspekcí“ se
rozumí jakákoli činnost, která má za 
následek kontrolu toho, zda zařízení 
splňuje své povinnosti v oblasti ochrany 
životního prostředí; 

Or. en

Odůvodnění

Jednotlivé členské státy vykládají pojem environmentální inspekce různým způsobem. Pro 
účely jednotného podávání zpráv o uplatňování směrnice je proto třeba stanovit 
jednoznačnou definici. 

Pozměňovací návrh 106
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „biomasou“ se rozumějí: 20. "biomasou" se rozumí biologicky 
rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků 
ze zemědělství (včetně rostlinných a 
živočišných látek), lesnictví a souvisejících 
odvětví, jakož i biologicky rozložitelná část 
průmyslového a komunálního odpadu;

a) produkty, které sestávají z rostlinného 
materiálu pocházejícího ze zemědělství 
nebo lesnictví a které lze použít jako 
palivo za účelem získání jeho 
energetického obsahu; 
b) následující odpad použitý jako palivo:
i) rostlinný odpad ze zemědělství nebo 
lesnictví;
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ii) rostlinný odpad z potravinářského 
průmyslu, pokud se znovu využije 
vyrobené teplo;
iii) rostlinný odpad z výroby čerstvé 
vlákniny a z výroby papíru z buničiny, 
pokud se spoluspaluje v místě výroby 
a vzniklé teplo se využije;
iv) korkový odpad;
v) dřevný odpad s výjimkou dřevného 
odpadu, který může obsahovat 
halogenované organické sloučeniny nebo 
těžké kovy v důsledku ošetření látkami na 
ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami;

Or. en

Odůvodnění

Protože je důležité, aby byly všechny texty EU, a zejména definice, konzistentní, měla by být 
definice biomasy stejná jak v původní směrnici o obnovitelných zdrojích (2001/77/ES), tak 
v návrhu směrnice o průmyslových emisích. Změna definice by vyvolala zmatek a ohrozila již 
vynaložené investice.

Pozměňovací návrh 107
Niels Busk

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 20 – písm. v a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) živočišný odpad z potravinářského 
průmyslu, pokud se znovu využije 
vyrobené teplo;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být povoleno spalovat odpad z živočišného tuku pocházející z potravinářského 
průmyslu, aniž by bylo požadováno nákladné monitorování. 
Spalování odpadu z živočišného tuku namísto minerálních paliv sníží emise CO2
a potravinářskému průmyslu ušetří náklady. Nahrazení odpadu z živočišného tuku 
minerálními oleji je ekologicky účinné. Nezvýší se tak dopad používání kotlů na životní 
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prostředí. 

Pozměňovací návrh 108
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „ zařízením na spalování odpadu “ se 
rozumí stacionární nebo mobilní technická 
jednotka a zařízení určené k tepelnému 
zpracování odpadů, s využitím tepla 
vzniklého spalováním nebo bez něho , 
prostřednictvím spalování oxidací odpadu 
stejně jako dalšími způsoby tepelného 
zpracování, pokud jsou látky tímto 
zpracováním vzniklé následně spáleny; 

26. „zařízením na spalování odpadu“ se 
rozumí stacionární nebo mobilní technická 
jednotka a zařízení určené k tepelnému 
zpracování odpadů, s využitím tepla 
vzniklého spalováním nebo bez něho, 
prostřednictvím spalování oxidací odpadu 
stejně jako dalšími způsoby tepelného 
zpracování, jako jsou např. pyrolýza, 
zplynování nebo plasmové procesy, pokud 
jsou látky tímto zpracováním vzniklé 
následně spáleny;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů jasnosti by pyrolýza, zplynování a plasma měly být i nadále součástí této směrnice. 
Druhů tepelného či „polotepelného“ zpracování není tolik, jejich seznam proto může být 
vyčerpávající. Vypuštěním názvů těchto technologií ze směrnice by byl vyslán vzkaz, že již 
nespadají to její oblasti působnosti. Nebezpečí, že se v případě určitých druhů zpracování 
zařízením umožní uniknout z působnosti směrnice nebo se obrátit na Evropský soudní dvůr, 
proto tuto změnu neospravedlňuje.

Pozměňovací návrh 109
Karin Scheele

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „zařízením na spalování odpadu“ se 
rozumí stacionární nebo mobilní technická 
jednotka a zařízení určené k tepelnému 
zpracování odpadů, s využitím tepla 

26. „zařízením na spalování odpadu“ se 
rozumí stacionární nebo mobilní technická 
jednotka a zařízení určené k tepelnému 
zpracování odpadů, s využitím tepla 
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vzniklého spalováním nebo bez něho , 
prostřednictvím spalování oxidací odpadu 
stejně jako dalšími způsoby tepelného 
zpracování, pokud jsou látky tímto 
zpracováním vzniklé následně spáleny; 

vzniklého spalováním nebo bez něho, 
prostřednictvím spalování oxidací odpadu 
stejně jako dalšími způsoby tepelného 
zpracování, jako jsou např. pyrolýza, 
zplynování nebo plasmové procesy, pokud 
jsou látky tímto zpracováním vzniklé 
následně spáleny; 

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slouží k vyjasnění toho, že se tepelným zpracováním rozumí také 
pyrolýza, zplynování nebo plasmové procesy.

Pozměňovací návrh 110
Karin Scheele

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. „zařízením na spoluspalování odpadu“ 
se rozumí stacionární nebo mobilní 
technická jednotka , jejímž hlavním účelem 
je výroba energie nebo hmotných produktů 
a která využívá odpad jako normální nebo 
přídavné palivo nebo ve kterém je odpad 
tepelně zpracován za účelem jeho 
odstranění prostřednictvím spalování 
oxidací odpadu stejně jako dalšími způsoby 
tepelného zpracování, pokud jsou látky 
tímto zpracováním vzniklé následně 
spáleny;

27. „zařízením na spoluspalování odpadu“ 
se rozumí stacionární nebo mobilní 
technická jednotka, jejímž hlavním účelem 
je výroba energie nebo hmotných produktů 
a která využívá odpad jako normální nebo 
přídavné palivo nebo ve kterém je odpad 
tepelně zpracován za účelem jeho 
odstranění prostřednictvím spalování 
oxidací odpadu stejně jako dalšími způsoby 
tepelného zpracování, jako jsou např. 
pyrolýza, zplynování nebo plasmové 
procesy, pokud jsou látky tímto 
zpracováním vzniklé následně spáleny;

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slouží k vyjasnění toho, že se tepelným zpracováním rozumí také 
pyrolýza, zplynování nebo plasmové procesy. Návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu k čl. 3 
odst. 26.
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Pozměňovací návrh 111
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. „zbytkem“ se rozumí jakýkoli kapalný 
nebo pevný odpad, který vzniká v zařízení 
na spalování odpadu nebo v zařízení na 
spoluspalování odpadu;

30. „zbytkem“ se rozumí jakýkoli kapalný 
nebo pevný odpad (včetně zbytkového 
popela a strusky, létavého popílku a 
kotelního prachu, pevných reakčních 
produktů z čištění plynů, kalu z čištění 
odpadních vod, upotřebených 
katalyzátorů a upotřebeného aktivního 
uhlí) definovaný jako odpad v čl. 1 písm. 
a) směrnice 75/442/EHS, který vzniká v 
zařízení na spalování odpadu nebo v 
zařízení na spoluspalování odpadu;

Or. en

Odůvodnění

V důsledku nové definice vedlejšího produktu obsažené v nové rámcové směrnici o odpadech 
(článek 5) by mohly být zbytkový popel a létavý popílek považovány za vedlejší produkt 
a nikoli odpad, což by pro některé vnitrostátní právní úpravy představovalo problém, 
a především by to zvýšilo riziko pro životní prostředí a zdraví. Je proto nezbytné jako zbytky 
výslovně uvést zbytkový popel, strusku, létavý popílek, kotelní prach a pevné reakční produkty 
z čištění plynů.

Pozměňovací návrh 112
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. „organickou sloučeninou“ se rozumí 
jakákoli sloučenina obsahující 
přinejmenším uhlík a jeden nebo více 
z těchto prvků: vodík, halogeny, kyslík, 
síra, fosfor, křemík nebo dusík, 

vypouští se 
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s výjimkou oxidů uhlíku a anorganických 
uhličitanů a hydrogenuhličitanů;

Or. en

Odůvodnění

Definice organické sloučeniny pochází z článku 52 směrnice o emisích rozpouštědel 
1999/13/ES. Tato definice by neměla být aplikována obecně na celou IPPC (článek 3), neboť 
se vztahuje pouze na rozpouštědla a zapříčinila by mnohé zmatky, pokud by byla uplatňována 
na veškerá zařízení IPPC. Vyznačená mezní hodnota pro tlak par neodpovídá mezním 
hodnotám par použitelným pro další zařízení IPPC. Z tohoto důvodu by definice měla být 
namísto toho použita v článku 52, aby se tak vztahovala na zařízení v oblasti působnosti 
kapitoly V.

Pozměňovací návrh 113
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

32. „těkavou organickou sloučeninou“ se 
rozumí jakákoli organická sloučenina , 
jakož i frakce kreosotu, která má při 
teplotě 293,15 K tlak par 0,01 kPa nebo 
vyšší nebo která za konkrétních podmínek 
použití vykazuje odpovídající těkavost;

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Definice organické sloučeniny je vypůjčena z článku 52 směrnice o emisích rozpouštědel 
1999/13/ES. Tato definice by neměla být aplikována obecně na celou IPPC (článek 3), neboť 
se vztahuje pouze na rozpouštědla a zapříčinila by mnohé zmatky, pokud by byla použita ve 
všech zařízeních IPPC. Vyznačená mezní hodnota pro tlak par neodpovídá mezním hodnotám 
par použitelným pro další zařízení IPPC. Z tohoto důvodu by definice měla být namísto toho 
použita v článku 52, aby se tak vztahovala na zařízení v oblasti působnosti kapitoly V.
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Pozměňovací návrh 114
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. „organickým rozpouštědlem“ se 
rozumí jakákoli těkavá organická 
sloučenina, která se používá: 

vypouští se

a) samostatně nebo ve spojení s jinými 
látkami, aniž by přitom prošla chemickou 
změnou, k rozpouštění surovin, produktů 
nebo odpadů;
b) jako čisticí prostředek k rozpouštění 
znečišťujících látek; 
c) jako odmašťovací prostředek;
d) jako dispergační činidlo;
e) jako prostředek používaný k úpravě 
viskozity;
f) jako prostředek používaný k úpravě 
povrchového napětí;
g) jako plastifikátor;
h) jako konzervant;

Or. en

Odůvodnění

Definice organické sloučeniny pochází z článku 52 směrnice o emisích rozpouštědel 
1999/13/ES. Tato definice by neměla být aplikována obecně na celou IPPC (článek 3), neboť 
se vztahuje pouze na rozpouštědla a zapříčinila by mnohé zmatky, pokud by byla uplatňována 
na veškerá zařízení IPPC. Vyznačená mezní hodnota pro tlak par neodpovídá mezním 
hodnotám par použitelným pro další zařízení IPPC. Z tohoto důvodu by definice měla být 
namísto toho použita v článku 52, aby se tak vztahovala na zařízení v oblasti působnosti 
kapitoly V.
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Pozměňovací návrh 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34a. „úrovněmi emisí souvisejícími 
s nejlepšími dostupnými technikami“ se 
rozumí rozsah hodnot emisí dosažených 
použitím nejlepších dostupných technik, 
které jsou popsány v referenčních 
dokumentech k BAT, za normálních 
podmínek provozu a vyjádřený 
v průměrech za určité období.
BAT-AEL poskytují vhodný referenční 
bod, který pomůže určit mezní hodnoty 
emisí v povolení, a jsou odlišné od 
mezních hodnot emisí; ty totiž musí také 
vzít v úvahu požadavky na monitorování a 
dosažení souladu, jakož i technické 
charakteristiky, geografickou polohu a 
místní environmentální podmínky 
každého konkrétního zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Klíčová nová ustanovení obsažená v návrhu Komise na přepracování odkazují na úrovně 
emisí související s nejlepšími dostupnými technikami (BATAEL). Musí být jasné, že BATAEL a 
mezní hodnoty emisí (ELV) jsou dva zcela odlišné pojmy. V návrhu na přepracování Komise 
poskytuje pouze definici ELV. Z důvodů právní jednoznačnosti je tedy zapotřebí, aby návrh
zavedl definici BATAEL. Tato definice odpovídá duchu toho, co je obsaženo v dokumentu 
publikovaném Komisí pod názvem BREF: přehled a průvodce.
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Pozměňovací návrh 116
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34a. „obecně závaznými pravidly“ se 
rozumí mezní hodnoty nebo jiné 
podmínky, definované v právních 
předpisech, nařízeních či vyhláškách 
týkajících se životního prostředí, ať už na 
odvětvové nebo širší úrovni, které jsou 
vydávány s tím záměrem, aby byly přímo 
použity ke stanovení podmínek pro 
povolení. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně definovat „obecně závazná pravidla“. 

Pozměňovací návrh 117
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34a. „zařízeními určenými pro použití 
v mimořádných případech“ se rozumí 
zařízení, která slouží k tomu, aby byl za 
všech okolností zabezpečen provoz 
hlavních zařízení, pomocných služeb, 
dohled nad zařízením, řízení 
bezpečnostních zařízení a opětovné 
spuštění zařízení – zejména vodních 
elektráren – a to i v případě vypnutí 
elektrického proudu či neexistence vnější 
sítě.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba přijmout novou definici, která lépe vymezí rozsah působnosti výjimky zavedené 
pozměňovacím návrhem 2 do článku 4 (vyjmutí zařízení určených pro použití v mimořádných 
případech z působnosti ustanovení této směrnice).

Pozměňovací návrh 118
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povolení se může vztahovat na dvě či 
více zařízení anebo části zařízení, pokud 
jsou provozované stejným provozovatelem 
na stejném místě či na různých místech. 

2. Povolení se může vztahovat na dvě či 
více zařízení anebo části zařízení, pokud 
jsou provozované stejným provozovatelem 
na stejném místě či na různých místech. 

Povolení se může týkat jednoho či více 
funkčně propojených zařízení anebo částí 
zařízení na různých místech nebo funkčně 
propojených zařízení anebo částí zařízení 
na stejném místě, pokud jsou provozována 
různými provozovateli.

Vztahuje-li se jedno povolení na dvě či 
více zařízení, musí požadavky této 
směrnice splňovat každé zařízení.

Vztahuje-li se jedno povolení na dvě či 
více zařízení, musí požadavky této 
směrnice splňovat každé zařízení.

Pokud provozuje na stejném místě několik 
provozovatelů různá zařízení či různé 
části zařízení, může povolení stanovit 
společné podmínky a pravidla pro tyto 
provozovatele.

Or. it

Odůvodnění

Tyto dvě úpravy umožní členským státům vydávat povolení, která berou v úvahu typy zařízení 
a/nebo míst, na kterých se nachází, a skutečnost, že provozovatelů může být několik, což 
umožní měřit celkový dopad místa nebo zařízení jako celku a stanovit společná pravidla pro 
různé provozovatele, přičemž je pamatováno na to, že může dojít ke kumulativnímu účinku 
a/nebo dominovému efektu.
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Pozměňovací návrh 119
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povolení se může vztahovat na dvě či 
více zařízení anebo části zařízení, pokud 
jsou provozované stejným provozovatelem 
na stejném místě či na různých místech.

2. Povolení se může vztahovat na dvě či 
více zařízení anebo části zařízení, pokud 
jsou provozované stejným provozovatelem 
na stejném místě. 

Or. nl

Odůvodnění

Vložení slov „na různých místech“ nijak tento právní předpis nezjednodušuje. To bude bránit 
jednak organizaci veřejných inspekcí, jednak hodnocení dopadu na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 120
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vztahuje-li se jedno povolení na dvě či 
více zařízení, musí požadavky této 
směrnice splňovat každé zařízení.

Vztahuje-li se jedno povolení na dvě či 
více zařízení, musí požadavky této 
směrnice splňovat každé zařízení 
jednotlivě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Povinnosti uložené touto směrnicí se 
nevztahují na zařízení určená pro použití 
v mimořádných případech podle článku 3 
odst. 35 směrnice, včetně zařízení 
spalujících plyn a zařízení používajících 
kapalná paliva.

Or. en

Odůvodnění

Na zařízení určená pro použití v mimořádných případech (instalovaná jak ve velkých 
spalovacích zařízení, tak vodních elektrárnách) se tato směrnice nevztahuje, neboť jejich 
omezený provoz nemá podstatný dopad na úrovně emisí. Navíc by toto ustanovení přispělo ke 
snížení nepřiměřené administrativní zátěže vodních elektráren, jichž se povinnosti uložené 
touto směrnicí netýkají.

Pozměňovací návrh 122
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Provozovatelé

Společným provozovatelem zařízení nebo 
spalovacího zařízení, zařízení na 
spalování odpadu nebo zařízení na 
spoluspalování odpadu nebo provozovateli 
různých částí takových zařízení mohou být 
dvě fyzické nebo právnické osoby či jejich 
větší počet.

Or. nl
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Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 10. Za účelem vyjasnění znění tohoto předpisu se článek 
5 přesouvá k definici „provozovatele“ v čl. 3 odst. 10. 

Pozměňovací návrh 123
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán udělí povolení, pokud 
zařízení vyhovuje požadavkům této 
směrnice.

1. Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené 
předpisy jednotlivých členských států či 
Společenství, udělí příslušný orgán 
povolení obsahující podmínky, jejichž 
splnění zaručí, že zařízení vyhovuje 
požadavkům této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.



AM\746405CS.doc 45/74 PE412.169v02-00

CS

Pozměňovací návrh 124
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho:

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho:

1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení;

a. aby provozovatelé, kteří podávají zprávu 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 
2006, kterým se zřizuje evropský registr
úniků a přenosů znečišťujících látek, 
podali příslušnému orgánu alespoň každé 
tři roky zprávu o dodržování podmínek 
povolení;

b. aby provozovatelé, kteří nepodávají 
zprávu podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze 
dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje 
evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek, podali na žádost 
příslušného orgánu zprávu o dodržování 
podmínek povolení;

2) aby provozovatel neprodleně informoval 
příslušný orgán o jakékoli události nebo 
nehodě, která významně postihuje životní 
prostředí.

c. aby provozovatel neprodleně informoval 
příslušný orgán o jakékoli události nebo 
nehodě, která významně postihuje životní 
prostředí.

__________
1 Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1–17

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná povinnost podávat zprávu o dodržování podmínek povolení by neúměrně zvýšila 
správní a regulační zátěž. Zátěž by mohla být jednoduše snížena zavedením požadavku 
založeného na posouzení rizika. Například by povinné podávání zpráv mohlo být omezeno na 
provozovatele, na které se vztahuje také požadavek podávání zpráv podle nařízení, kterým se 
zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). V důsledku toho by 
byl důraz kladen na hlavní znečišťovatele. Další možností je snížení četnosti podávání zpráv a 
podpora rozvoje a využívání nástrojů podávání zpráv založených na informačních a 
komunikačních technologiích.
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Pozměňovací návrh 125
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z povolení by mělo být vyvozováno dodržování podmínek povolení. Není nezbytné, aby o tom 
musela být podávána zpráva. 

Pozměňovací návrh 126
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení;

1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení; po 
5 letech, pokud zařízení každý rok splnilo 
všechny podmínky povolení, lze období 
pro podávání zpráv prodloužit na 24 
měsíců;

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na podávání zpráv by mohly být v některých případech sníženy, aby se omezila 
byrokracie. 



AM\746405CS.doc 47/74 PE412.169v02-00

CS

Pozměňovací návrh 127
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení;

1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každé tři roky zprávu o dodržování 
podmínek povolení. V případě spalovacích 
zařízení, na která se vztahuje kapitola III, 
o jmenovitém tepelném příkonu nejméně 
50 MW a zařízení, na která se vztahuje 
kapitola IV, je zpráva o dodržování 
podmínek povolení podávána každoročně.
První pododstavec se nevztahuje na 
zařízení na spalování odpadu a zařízení 
na spoluspalování odpadu s jmenovitou 
kapacitou menší než dvě tuny za hodinu. 

Or. en

Odůvodnění

Časový rámec pro podání zprávy se prodlužuje na tři roky, kromě větších spalovacích 
zařízení a zařízení na spalování (spoluspalování) odpadu. Stávající čl. 12 odst. 2 směrnice 
2000/76/ES nevyžaduje, aby operátoři zařízení na spalování odpadu s jmenovitou kapacitou 
menší než dvě tuny za hodinu poskytovali každoročně zprávu. Co se týče těchto malých 
zařízení, často provozovaných malými a středními podniky, je každoroční podávání zpráv 
navrhované v článku 8 neúměrné. Výše zmíněná výjimka by měla být zachována.

Pozměňovací návrh 128
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) aby operátor podal příslušnému orgánu
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení;

1) aby operátor vypracoval alespoň 
každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení a 
uchovával ji tak, aby byla k dispozici 
příslušnému orgánu;
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Or. nl

Odůvodnění

Jedním z cílů této novelizace je snížit administrativní zátěž pro členské státy a podniky. 
Z tohoto pohledu se jeví jako dostatečné, aby byla zpráva uchovávána a k dispozici v případě 
inspekce.

Pozměňovací návrh 129
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení;

1. aby operátor podal příslušnému orgánu 
každých deset let bilanci o dodržování 
podmínek povolení;

Or. fr

Odůvodnění

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Pozměňovací návrh 130
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. aby provozovatel neprodleně informoval 
příslušný orgán o jakékoli události nebo 

2. aby provozovatel neprodleně informoval 
příslušný orgán o jakékoli události nebo 
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nehodě, která významně postihuje životní 
prostředí.

nehodě, která významně postihuje životní 
prostředí či veřejné zdraví.

Or. pl

Pozměňovací návrh 131
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) aby provozovatel a příslušný orgán
přijali opatření, která zajistí nápravu 
v nejkratší možné době.

(b) aby provozovatel přijal opatření, která 
zajistí nápravu v nejkratší možné době.

Or. nl

Odůvodnění

Pokud jde o odpovědnost, je třeba jednoznačně odlišovat provozovatele a příslušný orgán. 
Příslušný orgán nemůže být postaven na stejnou úroveň jako provozovatel. 

Pozměňovací návrh 132
Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Emise skleníkových plynů

1. Pokud jsou emise skleníkových plynů ze 
zařízení uvedeny v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ve vztahu k činnosti 
prováděné v uvedeném zařízení, povolení 
neobsahuje mezní hodnoty emisí pro 
přímé emise uvedeného plynu, ledaže je to 
nezbytné pro zajištění toho, že se 
nezpůsobí žádné podstatné místní 
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znečištění životního prostředí. 
2. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
pro činnosti uvedené v příloze I směrnice 
2003/87/ES nestanoví požadavky týkající 
se energetické účinnosti s ohledem na 
spalovací jednotky nebo jiné jednotky 
emitující oxid uhličitý v místě, kde se 
zařízení nachází.
3. Pokud je to nezbytné, příslušné orgány 
patřičně pozmění povolení. 
4. Odstavce 1 až 3 se neuplatňují na 
zařízení dočasně vyňatá ze systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství 
v souladu s článkem 27 směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla zahrnovat prahové hodnoty CO2 pro velká spalovací zařízení.

Pozměňovací návrh 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Emise skleníkových plynů

1. Pokud jsou emise skleníkových plynů ze 
zařízení uvedeny v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ve vztahu k činnosti 
prováděné v uvedeném zařízení, povolení 
neobsahuje mezní hodnoty emisí pro 
přímé emise uvedeného plynu, ledaže je to 
nezbytné pro zajištění toho, že se 
nezpůsobí žádné podstatné místní 
znečištění životního prostředí. 
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2. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
pro činnosti uvedené v příloze I směrnice 
2003/87/ES nestanoví požadavky týkající 
se energetické účinnosti s ohledem na 
spalovací jednotky nebo jiné jednotky 
emitující oxid uhličitý v místě, kde se 
zařízení nachází.

3. Pokud je to nezbytné, příslušné orgány 
patřičně pozmění povolení. 
4. Odstavce 1 až 3 se neuplatňují na 
zařízení dočasně vyňatá ze systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství 
v souladu s článkem 27 směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Velká spalovací zařízení do značné míry přispívají k emisím oxidu uhličitého, a tím i ke změně 
klimatu. Systém EU pro obchodování s emisemi představuje velmi užitečný rámec pro 
snižování emisí skleníkových plynů v rámci hospodářství jako celku, avšak neposkytuje 
dostatečně silný signál o ceně, který by zabránil novým velmi rozsáhlým bodovým zdrojům 
oxidu uhličitého ve vstupu do systému. Je proto nezbytné začlenit do směrnice IPPC 
ustanovení, která budou v případě nových velkých zařízení vyžadovat dodržování mezních 
hodnot emisí oxidu uhličitého vypouštěných do ovzduší. 

Pozměňovací návrh 134
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Systémy obchodování s emisemi 

1. V období předcházejícím stanovení 
pravidel Společenství o obchodování 
s emisemi týkajícími se jiných látek než 
skleníkových plynů si mohou členské státy 
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zvolit systém obchodování s emisemi 
založený na vnitrostátních pravidlech 
jakožto alternativu k začlenění mezních 
hodnot emisí do povolení, za předpokladu 
splnění těchto podmínek:
a. dotčené látky upravuje směrnice 
2001/811 o národních emisních stropech,
b. je dodržen článek 19 této směrnice,
c. jsou dodržena zvláštní ustanovení 
uvedená v kapitolách III až VI.
2. Členské státy uvědomí Komisi o 
vnitrostátních pravidlech obchodování 
s emisemi přijatých na základě odstavce 1.
_______
1 Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22–30.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme iniciativu Komise vypracovat evropská pravidla obchodování s emisemi pro 
jiné látky než skleníkové plyny. Tato iniciativa by měla být pokud možno připravena takovým 
způsobem, aby evropská pravidla týkající se obchodování s emisemi vstoupila v platnost ve 
stejnou dobu jako směrnice o IPPC. Nebude-li to možné, může být takové ustanovení 
obsaženo ve směrnici o IPPC. V takovém případě by stávající vnitrostátní systémy 
obchodování nadále fungovaly jakožto pilotní projekt či experiment, a to do té doby, dokud 
nebudou zavedena evropská pravidla obchodování s emisemi pro jiné látky než skleníkové 
plyny. 

Pozměňovací návrh 135
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) byly použity nejlepší dostupné 
techniky;

(2) úrovně emisí odpovídají tomu, čeho lze 
dosáhnout uplatňováním nejlepších 
dostupných technik (BAT);

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli to není uvedeno, čl. 12 bod 2 podstatně mění směrnici 96/61/ES, která sama o sobě 
nevyžaduje uplatňování BAT. Přepracovaný text neodpovídá znění čl. 16 odst. 2, který 
požaduje, aby „mezní hodnoty emisí vycházely z nejlepších dostupných technik, aniž by však 
bylo předepsáno použití jakékoli konkrétní metody či technologie“.

Pozměňovací návrh 136
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 12 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) byla přijata nezbytná opatření, aby po 
úplném ukončení činností bylo možné 
zabránit jakémukoli riziku znečištění a 
bylo možné místo ukončeného provozu 
navrátit zpět do stavu definovaného 
v souladu s čl. 23 odst. 2 a 3.

(8) byla přijata nezbytná opatření, aby po 
úplném ukončení činností bylo možné 
nejen zabránit jakémukoli riziku 
znečištění, ale také bylo možné místo 
ukončeného provozu navrátit zpět do 
uspokojivého stavu definovaného 
v souladu s čl. 23 odst. 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínek místa zařízení; d) podmínek různých environmentálních 
prvků místa zařízení;

Or. pl

Odůvodnění

Objasňuje význam pojmu „podmínky místa zařízení". Místo musí být zhodnoceno na základě 
různých environmentálních prvků, tj. vody, ovzduší, půdy, skal apod.
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Pozměňovací návrh 138
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případně základní zprávy; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Základní zpráva by měla být požadována pouze po větších zařízeních.

Pozměňovací návrh 139
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případně základní zprávy; e) zprávy o podmínkách místa zařízení, 
včetně základní zprávy obsahující 
kvantifikované a podrobné informace o 
stavu půdy, včetně biologické rozmanitosti 
půdy, a podzemních vod;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případně základní zprávy; e) zprávy o podmínkách místa zařízení, 
včetně základní zprávy obsahující 
kvantifikované a podrobné informace o 
stavu půdy, včetně biologické rozmanitosti 
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půdy, a podzemních vod;

Or. en

Odůvodnění

Základní zpráva je klíčovým prvkem pro to, aby směrnice o IPPC souvisle navazovala na 
ostatní politiky na ochranu životního prostředí. Biologická rozmanitost půdy je účinným 
ukazatelem zdraví půdy a kvality, který poskytuje pevný základ pro sanaci dané lokality a pro 
hodnocení plnění povinností ze strany provozovatele v souladu se zásadou znečišťovatel platí. 
Základní zpráva je nezbytným předpokladem.

Pozměňovací návrh 141
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) množství nebezpečných látek nebo 
přípravků využívaných v zařízení, jak je 
definuje směrnice Rady 67/548/ES ze dne 
27. června 1967;

Or. en

Odůvodnění

Povolení by mělo zahrnovat seznam nebezpečných látek použitých v dotyčných zařízeních 
s cílem zvýšit transparentnost využívání těchto látek a zajistit řádný základ pro stanovení 
podmínek pro povolení.

Pozměňovací návrh 142
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) opatření k předcházení vzniku odpadů a 
k využití odpadů, které v zařízení vznikají;

h) v případě potřeby opatření k 
předcházení vzniku odpadů a k využití 
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odpadů, které v zařízení vznikají;

Or. en

Odůvodnění

Je pochybné, zda jsou tato opatření naprosto nezbytná pro některá zařízení, např. spalovací 
zařízení s tepelným příkonem mezi 20 a 50 MW (pokud budou zahrnuty do oblasti působnosti 
přepracované směrnice). Hlavním problémem těchto zařízení je dopad emisí na ovzduší a 
domníváme se, že by nebylo nezbytné použít plně integrovaný přístup zahrnující opatření na 
předcházení dopadů emisí na půdu a vodní zdroje (tj. vlivů odpadu) a kontrolu těchto emisí.

Pozměňovací návrh 143a
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) srovnání provozu daného zařízení 
s ohledem na příslušný dokument týkající 
se nejlepších dostupných technik;

Or. fi

Odůvodnění

Tím, že se veřejnost upozorní na tento druh srovnání, by bylo snadnější zajistit, aby 
uplatňované techniky co nejvíce odpovídaly danému účelu.

Pozměňovací návrh 143b
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost o povolení musí též obsahovat 
shrnutí údajů, bez technických podrobností 
a odborných termínů, které jsou uvedeny 
v prvním pododstavci .

Žádost o povolení musí též obsahovat 
shrnutí údajů, bez technických podrobností 
a odborných termínů, které jsou uvedeny 
v prvním pododstavci a ve vhodných 
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případech také základní zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Základní zpráva by měla být požadována pouze po větších zařízeních.

Pozměňovací návrh 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční dokumenty k BAT Referenční dokumenty k BAT a minimální 
požadavky

Or. en

Odůvodnění

Minimální požadavky, neboli Evropská bezpečnostní síť, by měly být stanoveny postupem 
projednávání ve výborech, avšak se zapojením zainteresovaných stran ještě před tímto 
postupem (komitologie s technickou expertizou). Evropská bezpečnostní síť by měla být 
založena na nových či aktualizovaných referenčních dokumentech k BAT a měla by být 
stanovena „ve vhodných případech“. Je tomu tak proto, že v některých průmyslových 
odvětvích jsou skoro všechny postupy odlišné i u stejné látky či skupiny látek. Mohou tudíž 
nastat případy, kdy jsou evropské mezní hodnoty emisí stanoveny pro výrobní postup či 
techniku, které jsou využívány pouze v jednom zařízení.

Pozměňovací návrh 145
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční dokumenty k BAT Referenční dokumenty k BAT a minimální 
požadavky



PE412.169v02-00 58/74 AM\746405CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční dokumenty k BAT Referenční dokumenty k BAT a výměna 
informací

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno fungování současného postupu vypracovávání a přijímání dokumentů 
BREF, je zásadní sloučit a upravit články 14 a 29. 

Pozměňovací návrh 147
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční dokumenty k BAT Referenční dokumenty k BAT a výměna 
informací

Or. en

Odůvodnění

Článek 29, který byl vypuštěn, se přesouvá na toto umístění s cílem zvýšit právní kvalitu 
navrhovaného textu. 

Aby bylo zajištěno řádné fungování postupu vypracovávání dokumentů BREF a jejich široké 
využívání, začleňujeme následující otázky:
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– budou lépe zastoupeni dodavatelé vybavení, aby bylo zastoupení v postupu vyváženější,

– měla by se upřesnit úloha stávajícího fóra pro výměnu informací,

– Komise by měla vypracovat pokyny, které zkvalitní postup shromažďování údajů od 
zainteresovaných stran,

– kapitoly dokumentů BREF týkající se BAT by měly být přeloženy, aby bylo zajištěno jejich 
účinnější uplatňování.

Pozměňovací návrh 148
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme referenční dokumenty 
k BAT na základě výsledků výměny 
informací uvedených v článku 29.

1. Na základě výsledků výměny informací 
uvedených v článku 29 popisují referenční 
dokumenty k BAT zejména nejlepší 
dostupné techniky, související úrovně 
emisí a spotřeby a související 
monitorování, sanaci místa po ukončení 
činnosti zařízení, jakož i nově vznikající 
techniky, přičemž se zvláště přihlédne ke 
kritériím uvedeným v příloze III. Komise 
zajistí, aby referenční dokumenty k BAT
byly přezkoumány v souvislosti s výměnou 
informací uvedenou ve článku 29 a 
případně aktualizovány.

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

1a. Aniž by byla dotčena ustanovení 
uvedená v odstavci 1b, po ukončení 
výměny informací podle odst. 1 stanoví 
Komise na základě referenčního 
dokumentu k BAT opatření na omezení 
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emisí (mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry či technická opatření), jakož i 
požadavky na monitorování a dosahování 
souladu jako minimální požadavky pro 
dotčený provoz.
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 69 odst. 2.
1b. Komise přizpůsobí přílohy V, VI, VII a 
VIII tak, že opatření na omezení emisí 
stanoví jako minimální požadavky na 
základě příslušných referenčních 
dokumentů k BAT.
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 69 odst. 2.
1c. Před rozhodnutím výboru uvedeného v 
čl. 69 odst. 2 o opatřeních podle článků 1a 
a 1b Komise konzultuje příslušné 
organizace zastupující průmysl a nevládní 
organizace a předloží zprávu o výsledku 
těchto konzultací a o tom, jakým 
způsobem byly zohledněny.
1d. Poté, co Komise předložila výboru 
uvedenému v čl. 69 odst. 2 návrh opatření, 
jež je nutné provést podle odstavců 1a či 
1b, a poté, co byla stanovena lhůta k 
předložení stanoviska podle čl. 5a odst. 2 
druhé věty rozhodnutí 1999/468/ES, 
zveřejní referenční dokument k BAT.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zachovat výměnu informací s cílem vypracovat referenční dokumenty k BAT 
(„Sevillský proces“). Komise nicméně navrhuje, aby byly závazné mezní hodnoty emisí 
odvozeny z referenčního dokumentu k BAT, což by snížilo ochotu průmyslu účastnit se 
procesu. Stanovení mezních hodnot, které jako „evropskou bezpečnostní síť“ nesmí překročit 
žádné zařízení v žádném případě, by proto mělo být prováděno postupem projednávání ve 
výborech, ve kterém jsou konzultovány zainteresované strany.
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Pozměňovací návrh 149
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme referenční dokumenty 
k BAT na základě výsledků výměny 
informací uvedených v článku 29.

1. Se členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí, zorganizuje Komise
výměnu informací s cílem vytvořit a 
případně aktualizovat referenční 
dokumenty k BAT.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno fungování současného postupu vypracovávání a přijímání dokumentů 
BREF, je zásadní sloučit a upravit články 14 a 29. 

Pozměňovací návrh 150
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme referenční dokumenty 
k BAT na základě výsledků výměny 
informací uvedených v článku 29.

1. S členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, přičemž jsou 
vyváženě zastoupeni poskytovatelé a 
provozovatelé průmyslových systémů, a 
nevládními organizacemi, jež podporují 
ochranu životního prostředí, zorganizuje 
Komise výměnu informací o: 
a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí, 
znečišťování, spotřeby a druhu surovin, 
využívání energie a vzniku odpadů;
b) nejlepších dostupných technikách, s 
nimi souvisejícím monitorování a též o 
vývoji v obou zmíněných oblastech.
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Komise zorganizuje fórum pro výměnu 
informací za účasti členských států, 
zástupců průmyslových odvětví, která 
přicházejí v úvahu, a nevládních 
organizací s ohledem na organizaci 
výměny informací uvedené v odstavci 1.
Komise stanoví pokyny pro výměnu 
informací, včetně otázek spojených se 
shromažďováním údajů a se 
stanovováním obsahu referenčních 
dokumentů k BAT. Komise zveřejňuje 
hodnotící zprávu. Tato zpráva se 
zpřístupní na internetu.
1a. Komise přijme nové a aktualizované
referenční dokumenty k BAT na základě 
výsledků výměny informací uvedených v 
odstavci 1, přičemž zohlední stanovisko 
fóra pro výměnu informací.

Or. en

Odůvodnění

Článek 29, který byl vypuštěn, se přesouvá na toto místo s cílem zvýšit právní kvalitu 
navrhovaného textu. 

Aby bylo zajištěno řádné fungování postupu vypracovávání dokumentů BREF a jejich široké 
využívání, začleňujeme následující otázky.

– budou lépe zastoupeni dodavatelé vybavení, aby bylo zastoupení v postupu vyváženější,

– upřesní se úloha stávajícího fóra pro výměnu informací ,

– Komise by měla vypracovat pokyny, které zkvalitní postup shromažďování údajů od 
zainteresovaných stran,

– kapitoly dokumentů BREF týkající se BAT by měly být přeloženy, aby bylo zajištěno jejich 
účinnější uplatňování.



AM\746405CS.doc 63/74 PE412.169v02-00

CS

Pozměňovací návrh 151
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme referenční dokumenty 
k BAT na základě výsledků výměny 
informací uvedených v článku 29.

1. Komise pravidelně konzultuje zájmové 
skupiny a poté přijme referenční 
dokumenty k BAT na základě výsledků 
výměny informací uvedených v článku 29.

Or. en

Odůvodnění

Je potřebné nadále zachovat výměnu informací na vypracování referenčních dokumentů 
k BAT („Sevillský proces“).

Pozměňovací návrh 152
Caroline Jackson

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme referenční dokumenty 
k BAT na základě výsledků výměny 
informací uvedených v článku 29.

1. Na základě výsledků výměny informací 
uvedených v článku 29 

Or. en

Odůvodnění

Sevillský proces by měl zůstat zachován ve stávající podobě. Cílem IPPC je chránit životní 
prostředí. Koncepce Evropské bezpečnostní sítě by mohla být užitečná, neboť se jedná o 
pokus stanovit jednotný konzistentní rámec v členských státech EU. Tento rámec by mohl 
zahrnovat také programy na detekci úniku látek a na opravy, které by byly vypracovány na 
evropské úrovni. Komise není vždy tím nejvhodnějším orgánem pro stanovování mezních 
hodnot emisí, protože v některých průmyslových odvětvích je každý postup výroby rozdílný. Je 
proto třeba, aby měly příslušné orgány členských státy diskreční pravomoc při stanovování 
těchto mezních hodnot.
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Pozměňovací návrh 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme referenční dokumenty 
k BAT na základě výsledků výměny 
informací uvedených v článku 29.

1. Komise přijme výsledek výměny 
informací uvedené v článku 29 jakožto 
referenční dokumenty k BAT. 

Or. en

Odůvodnění

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Pozměňovací návrh 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž by byla dotčena ustanovení 
uvedená v odstavci 4 a v článku 68, 
Komise může ve vhodných případech a na 
základě nových či aktualizovaných 
referenčních dokumentů k BAT 
navrhnout opatření na omezení emisí 
(mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry či technická opatření), jakož 
i požadavky na monitorování a dosažení 
souladu jako minimální požadavky pro 
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příslušnou průmyslovou činnost. 
Komise může navrhnout stanovení 
minimálních požadavků pro specifické 
látky, u nichž bylo zjištěno, že pro
dotčenou průmyslovou činnost představují 
problém s významem pro celou EU.
Tyto minimální požadavky zohlední svou 
proveditelnost pro dotčená průmyslová 
odvětví v celé EU, a zejména technické 
charakteristiky, účinky jdoucí nad rámec 
jednotlivých složek životního prostředí, a 
případně také stanoví přechodná období 
pro specifické činnosti. 
Návrhy obsahující tyto minimální 
požadavky budou předmětem odvětvového 
posouzení dopadu v celé EU, které 
zohlední různé situace ve všech členských 
státech.
Při vypracovávání návrhů stanovujících 
minimální požadavky Komise konzultuje 
dotčené zainteresované strany, které se 
účastní výměny informací podle článku 
29. 
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 69 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.
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Pozměňovací návrh 155
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato výměna informací se týká 
přinejmenším: 
a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí, 
znečišťování, spotřeby a druhu surovin, 
využívání energie nebo vzniku odpadů; 
b) nejlepších dostupných technik, s nimi 
souvisejícího monitorování a též vývoje v 
obou zmíněných oblastech.
1b. Referenční dokumenty k BAT jsou 
vypracovány na základě výměny 
informací podle odstavce 1 a popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. 
1c. Komise přijme a zveřejní nové a 
aktualizované referenční dokumenty 
k BAT v souladu s výsledky výměny 
informací podle odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno fungování současného postupu vypracovávání a přijímání dokumentů 
BREF, je zásadní sloučit a upravit články 14 a 29. 
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Pozměňovací návrh 156
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

2. Referenční dokumenty k BAT jsou
vypracovány na základě výměny 
informací podle odstavce 1 a popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III.

2a. Komise přijme a zveřejní nové a 
aktualizované referenční dokumenty 
k BAT v souladu s výsledky výměny 
informací podle odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno fungování současného postupu vypracovávání a přijímání dokumentů 
BREF, je zásadní sloučit a upravit články 14 a 29. 

Pozměňovací návrh 157
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a spotřeby a 
související monitorování, monitorování 
půdy a podzemních vod a sanaci místa, 
jakož i nově vznikající techniky, přičemž 
se zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
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v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

v příloze III. Komise nebo členské státy 
zajistí, aby kapitoly, které v referenčních 
dokumentech k BAT vymezují nejlepší 
dostupné techniky, byly zpřístupněny v 
úředních jazycích Unie.

Or. en

Odůvodnění

Článek 29, který byl vypuštěn, se přesouvá na toto místo s cílem zvýšit právní kvalitu 
navrhovaného textu. 

Aby bylo zajištěno řádné fungování postupu vypracovávání dokumentů BREF a jejich široké 
využívání, začleňujeme následující otázky.

– budou lépe zastoupeni dodavatelé vybavení, aby bylo zastoupení v postupu vyváženější,

– měla by se upřesnit úloha stávajícího fóra pro výměnu informací,

– Komise by měla vypracovat pokyny, které zkvalitní postup shromažďování údajů od 
zainteresovaných stran,

– kapitoly dokumentů BREF týkající se BAT by měly být přeloženy, aby bylo zajištěno jejich 
účinnější uplatňování.

Pozměňovací návrh 158
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa po úplném 
ukončení činností daného zařízení, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Nejméně jednou za deset let 
Komise referenční dokumenty k BAT 
přezkoumá a aktualizuje.
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Or. en

Odůvodnění

Je potřebné nadále zachovat výměnu informací týkající se vypracovávání referenčních 
dokumentů k BAT („Sevillský proces“).

Pozměňovací návrh 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

Tyto referenční dokumenty k BAT 
popisují zejména nejlepší dostupné 
techniky, související úrovně emisí a 
související monitorování, jakož i nově 
vznikající techniky, přičemž se zvláště 
přihlédne ke kritériím uvedeným v příloze 
III. Referenční dokumenty k BAT se 
případně přezkoumají a aktualizují v 
rámci výměny informací podle článku 29. 

Or. en

Odůvodnění

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 
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Pozměňovací návrh 160
Caroline Jackson

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

2) Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a spotřeby a 
související monitorování, jakož i nově 
vznikající techniky, přičemž se zvláště 
přihlédne ke kritériím uvedeným v příloze 
III.

a) Aniž by byla dotčena ustanovení 
odstavce 4 a článku 68, po ukončení 
výměny informací podle odstavce 1 a na 
základě referenčního dokumentu k BAT 
může Komise případně zahájit proces 
přijímání opatření na omezení emisí 
(např. mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry či technická opatření), jakož 
i požadavky na monitorování a dosažení 
souladu jako minimální požadavky pro 
příslušnou činnost nad úrovní BATAEL. 
Tato opatření se přijmou postupem 
spolurozhodování.
b) Komise přizpůsobí části 1 a 2 přílohy V, 
části 3, 4 a 5 přílohy VI, části 2, 3, 4 a 5 
přílohy VII a části 1 a 3 přílohy VIII tak, 
že opatření na omezení emisí stanoví jako 
minimální požadavky na základě 
příslušných referenčních dokumentů 
k BAT.
c) Při přípravě svého návrhu vezme 
Komise v úvahu doporučení Vědeckého 
výboru pro toxicitu, ekotoxicitu a životní 
prostředí, členských států, Evropského 
parlamentu, Evropské agentury pro 
životní prostředí, výzkumných programů 
Společenství, mezinárodních organizací, 
včetně těch, které zastupují malé a střední 
podniky, evropských organizací ochrany 
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životního prostředí a další příslušné 
informace, které zaznamená.
d) Komise případně přezkoumá stávající 
opatření omezující emise a navrhne nová.

e) V souladu s povinnostmi vyplývajícími 
ze směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic 
97/11/ES a 2003/35/ES o posuzování vlivů 
na životní prostředí vyhodnotí příslušný 
orgán odpovídajícím způsobem dopad 
opatření omezujících emise a stanoví 
odpovídající specifické mezní hodnoty 
emisí pro každé zařízení uvedené v příloze 
III.

Or. en

Odůvodnění

Sevillský proces by měl zůstat zachován ve stávající podobě. Cílem IPPC je chránit životní 
prostředí. Koncepce Evropské bezpečnostní sítě by mohla být užitečná, neboť se jedná o 
pokus stanovit jednotný konzistentní rámec v členských státech EU. Tento rámec by mohl 
zahrnovat také programy na detekci úniku látek a na opravy, které by byly vypracovány na 
evropské úrovni. Komise není vždy tím nejvhodnějším orgánem pro stanovování mezních 
hodnot emisí, protože v některých průmyslových odvětvích je každý postup výroby rozdílný. Je 
proto třeba, aby měly příslušné orgány členských státy diskreční pravomoc při stanovování 
těchto mezních hodnot.

Pozměňovací návrh 161
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa místa, 
jakož i nově vznikající techniky, přičemž 
se zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje, přičemž tato revize bude 
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aktualizuje. dokončena nejpozději 7 let ode dne 
zveřejnění poslední verze. Komise nebo 
členské státy zajistí, aby kapitoly, které 
v konečných dokumentech uvedených 
v článku 20 vymezují nejlepší dostupné 
techniky, byly na požádání zpřístupněny v 
úředním jazyce příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Dokumenty BREF jsou zásadní v případech, kdy vymezují BAT: překlad nejdůležitějších 
kapitol dokumentů BREF do úředních jazyků Evropské unie je předpokladem jejich účinného 
využití. Dokumenty BREF odrážejí dynamickou koncepci technické shody, jíž je zpravidla 
dosaženo mezi technickými experty na konci pětiletého postupu. Je třeba zohlednit 
technologický vývoj prostřednictvím systematičtější a pravidelnější aktualizace dokumentů 
BREF, a to nejméně každých 7 let.

Pozměňovací návrh 162
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje, přičemž tato revize bude 
dokončena nejpozději 7 let ode dne 
zveřejnění poslední verze. Komise nebo 
členské státy zajistí, aby referenční 
dokumenty k BAT byly zpřístupněny v 
úředních jazycích Unie.

Or. en



AM\746405CS.doc 73/74 PE412.169v02-00

CS

Odůvodnění

Překlad nejdůležitějších kapitol dokumentů BREF do úředních jazyků Evropské unie je 
předpokladem jejich účinného využití. Je třeba uznat dynamickou povahu technologických 
změn, která by se měla odrážet v systematičtější a pravidelnější aktualizaci dokumentů BREF, 
a to nejméně každých 7 let.

Pozměňovací návrh 163
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy a 
podzemních vod a sanaci místa, jakož i 
nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

2. Referenční dokumenty k BAT popisují 
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, jakož i nově vznikající 
techniky, přičemž se zvláště přihlédne ke 
kritériím uvedeným v příloze III. 
Referenční dokumenty k BAT musejí být 
případně přezkoumány a aktualizovány 
v rámci výměny informací podle článku 
29.

Or. fr

Odůvodnění

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.
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Pozměňovací návrh 164
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž by byla dotčena ustanovení 
článku 68 a pokud se ukáže, že je třeba, 
aby Společenství přijalo určitá opatření, a 
zejména existuje-li významná potřeba 
přijmout opatření na ochranu životního 
prostředí nebo na boj proti narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu, 
Komise na základě dokumentů k BAT 
navrhne opatření na omezení emisí 
(mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry či technická opatření), jakož 
i pravidla monitorování a dosahování 
souladu jako minimální požadavky pro 
jednu či více činností spadajících do 
oblasti působnosti této kapitoly. 

Or. en

Odůvodnění

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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