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Pozměňovací návrh 53
João Ferreira

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Za účelem prevence, snižování a pokud 
možno úplného vyloučení znečištění 
vyplývajícího z průmyslových činností 
v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
a zásadou prevence znečištění je zapotřebí 
stanovit obecný rámec pro kontrolu 
hlavních průmyslových činností, přičemž 
přednost mají zásahy prováděné přímo 
u zdroje znečištění a zajištění šetrného 
hospodaření s přírodními zdroji. 

(2) Za účelem prevence, snižování a pokud 
možno úplného vyloučení znečištění 
vyplývajícího z průmyslových činností je 
zapotřebí stanovit obecný rámec pro 
kontrolu hlavních průmyslových činností, 
přičemž se zajistí, aby odpovědnost nesli 
provozovatelé s ohledem na specifické 
rysy jednotlivých průmyslových odvětví 
a provozovatelů, a přednost mají zásahy 
prováděné přímo u zdroje znečištění 
a zajištění šetrného hospodaření 
s přírodními zdroji. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Andres Perello Rodriguez

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Za účelem prevence, snižování a pokud 
možno úplného vyloučení znečištění 
vyplývajícího z průmyslových činností 
v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
a zásadou prevence znečištění je zapotřebí 
stanovit obecný rámec pro kontrolu 
hlavních průmyslových činností, přičemž 
přednost mají zásahy prováděné přímo 
u zdroje znečištění a zajištění šetrného 
hospodaření s přírodními zdroji.

(2) Za účelem prevence, snižování a pokud 
možno úplného vyloučení znečištění 
vyplývajícího z průmyslových činností 
v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
a zásadou prevence znečištění je zapotřebí 
stanovit obecný rámec pro kontrolu 
hlavních průmyslových činností, přičemž 
přednost mají zásahy prováděné přímo 
u zdroje znečištění a zajištění šetrného 
hospodaření s přírodními zdroji, a bude-li 
to nutné, zohlední se socioekonomická 
situace a zvláštní charakteristiky lokality, 
v níž je daná činnost prováděna.
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Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přejímá postoj Rady a jeho cílem je podpořit stanovení 
oprávněných výjimek.

Pozměňovací návrh 55
Kriton Arsenis

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2a) V zájmu zajištění prevence 
a omezování znečištění by mělo být každé 
zařízení v provozu jen za podmínky, že má 
povolení, nebo v případě některých 
zařízení a činností používajících 
organická rozpouštědla pouze tehdy, 
pokud mají povolení nebo jsou 
registrovány.  Používání organických 
rozpouštědel by mělo být celkově sníženo 
na minimum.

Or. el

Pozměňovací návrh 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(3) Rozdílné přístupy k omezování emisí 
do ovzduší, vody či půdy mohou spíše 
podporovat přenos znečištění z jedné 
složky životního prostředí na druhou, než 
aby chránily životní prostředí jako celek. Je 
proto vhodné stanovit integrovaný přístup 
k prevenci a omezování emisí do ovzduší, 
vody a půdy, k nakládání s odpady, 
k energetické účinnosti a k předcházení 

(3) Rozdílné přístupy k omezování emisí 
do ovzduší, vody či půdy mohou spíše 
podporovat přenos znečištění z jedné 
složky životního prostředí na druhou, než 
aby chránily životní prostředí jako celek. Je 
proto vhodné stanovit integrovaný přístup 
k prevenci a omezování emisí do ovzduší, 
vody a půdy, k nakládání s odpady, 
k energetické účinnosti a k předcházení 
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haváriím. haváriím a vytvořit v Evropské unii rovné 
podmínky sjednocením požadavků 
kladených na environmentální profil 
průmyslových zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Důslednější ochrany životního prostředí, aniž by byla v EU narušena hospodářská soutěž, lze 
dosáhnout jedině tehdy, budou-li všechna průmyslová zařízení v EU splňovat environmentální 
standardy odvozené od nejlepší dostupné techniky. 

Pozměňovací návrh 57
Kriton Arsenis

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

5. V zájmu zajištění prevence a omezování 
znečištění by mělo být každé zařízení 
v provozu jen za podmínky, že má 
povolení, nebo v případě některých 
zařízení a činností používajících organická 
rozpouštědla pouze za podmínky, že mají 
povolení nebo jsou registrovány. 
Používání organických rozpouštědel by 
mělo být celkově sníženo na minimum.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9)  Aby nedošlo ke zdvojení právní 
úpravy, nemělo by povolení pro zařízení, 
na které se vztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 

(9)  Aby nedošlo ke zdvojení právní 
úpravy, není nutné, aby povolení pro 
zařízení, na které se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
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13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, 
obsahovat mezní hodnoty emisí pro přímé 
emise skleníkových plynů uvedených 
v příloze I této směrnice, není-li to 
nezbytné pro vyloučení vzniku jakéhokoli 
podstatného místního znečištění nebo není-
li zařízení z uvedeného systému vyňato.

2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství, obsahovalo mezní 
hodnoty emisí pro přímé emise 
skleníkových plynů uvedených v příloze 
I této směrnice, není-li to nezbytné pro 
vyloučení vzniku jakéhokoli podstatného 
místního znečištění nebo není-li zařízení 
z uvedeného systému vyňato.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh byl předložen v souladu s čl. 66 odst. 2 písm. d) jednacího řádu EP 
s cílem  i) zajistit právní jasnost, neboť v souladu s článkem 193 Smlouvy o fungování EU 
právní předpisy Unie nebrání členským státům zavádět přísnější vnitrostátní požadavky na 
emise skleníkových plynů, a ii) umožnit členským státům, které se rozhodly takové požadavky 
zavést, aby tak učinily v rámci povolení vydaného podle této směrnice.    Spojené království, 
Nizozemsko a Komise od prvního čtení v EP upozorňují na různé právní výklady ustanovení 
v čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh 59
João Ferreira

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9) Aby nedošlo ke zdvojení právní úpravy, 
nemělo by povolení pro zařízení, na které 
se vztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 
13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství (1), 
obsahovat mezní hodnoty emisí pro přímé 
emise skleníkových plynů uvedených 
v příloze I této směrnice, není-li to 
nezbytné pro vyloučení vzniku jakéhokoli 
podstatného místního znečištění nebo není-
li zařízení z uvedeného systému vyňato. 

(1) Úř. věst. L 275, 25. 10. 2003, s. 32.

(9) Aby nedošlo ke zdvojení právní úpravy, 
může povolení pro zařízení, na které se 
vztahuje směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství (1), obsahovat na 
základě rozhodnutí členských států mezní 
hodnoty emisí pro přímé emise 
skleníkových plynů uvedených v příloze I 
této směrnice, je-li to nezbytné pro 
vyloučení vzniku jakéhokoli podstatného 
místního znečištění nebo je-li zařízení 
z uvedeného systému vyňato. 
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(1) Úř. věst. L 275, 25. 10. 2003, s. 32.

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Postoj Rady
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(9a) Tato směrnice v souladu s článkem 
193 Smlouvy o fungování EU nikterak 
členským státům nebrání v zavádění 
přísnějších ochranných opatření, např. 
požadavků v oblasti emisí skleníkových 
plynů kladených na zařízení, na něž se 
vztahuje příloha I směrnice 2003/87/ES,  
pokud jsou tato opatření v souladu 
se Smlouvami a pokud o tom byla 
vyrozuměna Komise.

Or. en

Odůvodnění

Po prvním čtení se v několika členských státech rozproudila veřejná diskuse o přijetí pravidel 
upravujících emise CO2 z nových tepelných elektráren. V jejím rámci byly vysloveny rozdílné 
názory ohledně slučitelnosti takových opatření s právem EU. Evropský parlament je tedy 
podle čl. 66 odst. 2 písm. d) jednacího řádu oprávněn předložit k postoji Rady pozměňovací 
návrh s cílem „zohlednit nové skutečnosti nebo právní stav, které nastaly v době od prvního 
čtení“.

Pozměňovací návrh 61
Kriton Arsenis

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 11

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(11) Součástí povolení by měla být 
všechna nezbytná opatření, aby byla 

(11) Součástí povolení by měla být 
všechna nezbytná opatření, aby byla 
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zajištěna vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí jako celku a aby bylo zajištěno, 
že je zařízení provozováno v souladu 
s obecnými zásadami, kterými se řídí 
hlavní povinnosti provozovatele. Povolení
by mělo rovněž zahrnovat mezní hodnoty 
emisí pro znečišťující látky nebo 
ekvivalentní parametry nebo technická 
opatření, odpovídající požadavky na 
ochranu půdy a podzemních vod 
a požadavky na monitorování. Podmínky 
povolení je třeba stanovit na základě 
nejlepších dostupných technik.

zajištěna vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí jako celku, a rovněž mezní 
hodnoty emisí pro znečišťující látky, 
odpovídající požadavky na ochranu půdy 
a podzemních vod, požadavky na 
monitorování a seznam použitých 
nebezpečných látek či přípravků ve smyslu 
směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 
27. června 1967 o sbližování právních 
a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek(1). Podmínky povolení 
je třeba stanovit na základě nejlepších 
dostupných technik.
______________
(1) Úř. věst. L 196, 16.8. 1967, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Bod odůvodnění 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15)  Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností, kdy by použití úrovní 
emisí spojených s nejlepšími dostupnými 
technikami vedlo k nákladům, jejichž výše 
by nebyla přiměřená přínosům pro životní 
prostředí, by měly mít příslušné orgány 
možnost stanovit mezní hodnoty emisí, jež 
se od uvedených úrovní odchylují. 
Takovéto odchylky by měly vycházet 
z hodnocení zohledňujícího přesně 
definovaná kritéria. Mezní hodnoty emisí 
stanovené v této směrnici by neměly být 
překročeny. V žádném případě by nemělo 
být způsobeno závažné znečištění 
a celkově by mělo být dosaženo vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí.

(15)  Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností, kdy by použití úrovní 
emisí spojených s nejlepšími dostupnými 
technikami vedlo ke značným negativním 
dopadům na různé složky životního 
prostředí, by měly mít příslušné orgány 
možnost stanovit mezní hodnoty emisí, jež 
se od uvedených úrovní odchylují. 
Takovéto odchylky by měly být v souladu 
s integrovaným přístupem, vycházet 
z podrobného technického hodnocení 
zohledňujícího přesně definovaná kritéria 
a měly by být časově omezené. Mezní 
hodnoty emisí stanovené v této směrnici by 
neměly být překročeny. V žádném případě 
by nemělo být způsobeno závažné 
znečištění a celkově by mělo být dosaženo 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí.
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Or. en

Odůvodnění

Úprava nového bodu odůvodnění navrženého Radou.

Pozměňovací návrh 63
Andres Perello Rodriguez

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 15

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(15) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností, kdy by použití úrovní 
emisí spojených s nejlepšími dostupnými 
technikami vedlo k nákladům, jejichž výše 
by nebyla přiměřená přínosům pro životní 
prostředí, by měly mít příslušné orgány 
možnost stanovit mezní hodnoty emisí, jež 
se od uvedených úrovní odchylují. 
Takovéto odchylky by měly vycházet 
z hodnocení zohledňujícího přesně 
definovaná kritéria. Mezní hodnoty emisí 
stanovené v této směrnici by neměly být 
překročeny. V žádném případě by nemělo 
být způsobeno závažné znečištění 
a celkově by mělo být dosaženo vysoké 
úrovně ochrany životního prostředí.

(15) Pro účely zohlednění určitých 
zvláštních okolností, kdy by použití úrovní 
emisí spojených s nejlepšími dostupnými 
technikami vedlo k nákladům, jejichž výše 
by nebyla přiměřená přínosům pro životní 
prostředí, a mělo by obzvláště nepříznivý 
socioekonomický dopad, by měly mít 
příslušné orgány možnost stanovit mezní 
hodnoty emisí, jež se od uvedených úrovní 
odchylují. Takovéto odchylky by měly 
vycházet z hodnocení 
zohledňujícího přesně definovaná kritéria. 
Mezní hodnoty emisí stanovené v této 
směrnici by neměly být překročeny. 
V žádném případě by nemělo být 
způsobeno závažné znečištění a celkově by 
mělo být dosaženo vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přejímá postoj Rady a jeho cílem je podpořit stanovení 
oprávněných výjimek.
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Pozměňovací návrh 64
Marianne Thyssen

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 18

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18) Rozmetávání hnojiv významně 
přispívá k emisím znečišťujících látek do 
ovzduší a vody. V zájmu splnění cílů 
uvedených v tematické strategii 
o znečištění ovzduší a v právních 
předpisech Unie na ochranu vod je 
nezbytné, aby Komise znovu posoudila 
nutnost zavést co nejvhodnější kontroly 
těchto emisí prostřednictvím uplatňování 
nejlepších dostupných technik.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto dodatečné ustanovení o přezkumu není potřebné. Pokud by v budoucnu bylo nutné 
takový předpis zavést, Evropská komise bude moci kdykoli tuto směrnici zrevidovat. Díky 
provedení směrnice o dusičnanech na úrovni členských států se již v oblasti používání hnojiv 
uplatňuje restriktivní a propracovaná politika.

Pozměňovací návrh 65
Marianne Thyssen

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 19

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(19) Intenzivní chov drůbeže a dobytka 
významně přispívá k emisím 
znečišťujících látek do ovzduší a vody. 
V zájmu splnění cílů uvedených 
v tematické strategii o znečišťování 
ovzduší a v právu Unie na ochranu vod je 
nezbytné, aby Komise znovu posoudila 
nutnost zavést diferenciované prahové 
hodnoty kapacity pro různé druhy 
drůbeže, čímž by byla definována oblast 
působnosti této směrnice, a nutnost zavést 

vypouští se
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co nejvhodnější kontroly emisí 
pocházejících ze zařízení pro chov 
dobytka.

Or. en

Odůvodnění

Tato dodatečné ustanovení o přezkumu není potřebné. Pokud by v budoucnu bylo nutné 
takový předpis zavést, Evropská komise bude moci kdykoli tuto směrnici zrevidovat. Rozšíření 
oblasti působnosti této směrnice navíc není přiměřené vzhledem k možnému dopadu těchto 
činností na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 66
Esther de Lange

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 21

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(21) Ve zvláštních případech, v nichž
z přezkoumání a aktualizace povolení 
vyplyne, že k zavedení nových nejlepších 
dostupných technik může být po zveřejnění 
rozhodnutí týkající se závěrů o BAT 
zapotřebí delšího období než pěti let, 
mohou příslušné orgány stanovit 
v podmínkách povolení delší období, 
pokud je to řádně odůvodněno na základě 
kritérií stanovených touto směrnicí.

(21) Ve zvláštních případech, např. 
u stávajících zařízení s dlouhodobým 
investičním cyklem, kdy z přezkoumání 
a aktualizace povolení vyplyne, že 
k zavedení nových nejlepších dostupných 
technik může být po zveřejnění rozhodnutí 
týkající se závěrů o BAT zapotřebí delšího 
období než pěti let, mohou příslušné 
orgány stanovit v podmínkách povolení 
delší období, pokud je to řádně 
odůvodněno na základě kritérií 
stanovených touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Stávající zařízení potřebují dostatek času na to, aby se přizpůsobila požadavkům obsaženým 
v referenčních dokumentech o BAT, přičemž je třeba zohlednit investiční cykly. 
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Pozměňovací návrh 67
Richard Seeber

Postoj Rady
Bod odůvodnění 21

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(21) Ve zvláštních případech, v nichž 
z přezkoumání a aktualizace povolení 
vyplyne, že k zavedení nových nejlepších 
dostupných technik může být po zveřejnění 
rozhodnutí týkající se závěrů o BAT 
zapotřebí delšího období než pěti let, 
mohou příslušné orgány stanovit 
v podmínkách povolení delší období, 
pokud je to řádně odůvodněno na základě 
kritérií stanovených touto směrnicí.

(21) Ve zvláštních případech, v nichž 
z přezkoumání a aktualizace povolení 
vyplyne, že k zavedení nových nejlepších 
dostupných technik může být po zveřejnění 
rozhodnutí týkající se závěrů o BAT 
zapotřebí delšího období než pěti let, 
mohou příslušné orgány stanovit 
v podmínkách povolení delší období, 
pokud je to řádně odůvodněno na základě 
kritérií stanovených touto směrnicí, např. 
investičními cykly. Pokud jde o odchylku 
od úrovně emisí na základě nejlepších 
dostupných technik, příslušné orgány 
zveřejní důvody ospravedlňující 
k prodloužení lhůty.  

Or. en

Odůvodnění

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 

Pozměňovací návrh 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 23

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo zajištěno, že se provozem 
zařízení nezhorší kvalita půdy 

(23) Aby bylo zajištěno, že se provozem 
zařízení nezhorší kvalita půdy 
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a podzemních vod, je nezbytné určit stav 
kontaminace půdy a podzemních vod 
prostřednictvím základní zprávy. Základní 
zpráva by měla být praktickým nástrojem 
umožňujícím v rámci možností 
kvantifikované srovnání stavu místa 
popsaného ve zprávě a stavu tohoto místa 
po úplném ukončení činnosti, aby bylo 
možno zjistit, zda došlo k výraznému 
zvýšení znečištění půdy či podzemních 
vod. Základní zpráva by tudíž měla 
obsahovat informace využívající stávající 
údaje získané z rozborů půdy
a podzemních vod a historické údaje 
vztahující se k využívání daného místa 
v minulosti.

a podzemních vod, je nezbytné určit stav 
kontaminace půdy a podzemních vod 
prostřednictvím základní zprávy. Základní 
zpráva by měla být praktickým nástrojem 
umožňujícím v rámci možností  srovnání 
stavu místa popsaného ve zprávě a stavu 
tohoto místa po úplném ukončení činnosti, 
aby bylo možno zjistit, zda došlo 
k výraznému zvýšení znečištění půdy či 
podzemních vod. Základní zpráva by tudíž 
měla obsahovat informace využívající 
stávající údaje získané z rozborů půdy 
a podzemních vod a historické údaje 
vztahující se k využívání daného místa 
v minulosti.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 2 k čl. 22 odst. 2.

Pozměňovací návrh 69
João Ferreira

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 24

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(24) Při hodnocení míry, do jaké došlo 
k výraznému znečištění půdy 
a podzemních vod způsobenému 
provozovatelem, které by dávalo vzniknout 
povinnosti uvést dané místo do stavu 
popsaného v základní zprávě, by členské 
státy měly v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ vzít v úvahu 
podmínky povolení, jež byly platné po 
dobu příslušné činnosti, opatření pro 
předcházení znečištění přijatá daným 
zařízením a relativní nárůst znečištění ve 
srovnání s kontaminační zátěží uvedenou 
v základní zprávě. Odpovědnost za 
znečištění, jež nebylo způsobeno 

(24) Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
v důsledku provozu zařízení nedošlo 
k vážnému zhoršení kvality půdy či
podzemních vod, je nezbytné vyhodnotit 
úroveň jejich znečištění způsobeného
provozovatelem s cílem stanovit povinnost 
uvést dané místo do stavu popsaného 
v základní zprávě. V rámci tohoto postupu 
by členské státy měly vzít v úvahu 
podmínky povolení, jež byly platné po 
dobu příslušné činnosti, opatření pro 
předcházení znečištění přijatá daným 
zařízením a relativní nárůst znečištění ve 
srovnání s kontaminační zátěží uvedenou 
v základní zprávě. Odpovědnost za 
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provozovatelem, upravují příslušné 
vnitrostátní právo a případně další 
použitelné právo Unie. 

znečištění, jež nebylo způsobeno 
provozovatelem, upravuje příslušné 
vnitrostátní právo a případně další 
použitelné právo Unie. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 24

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(24) Při hodnocení míry, do jaké došlo 
k výraznému znečištění půdy 
a podzemních vod způsobenému 
provozovatelem, které by dávalo vzniknout 
povinnosti uvést dané místo do stavu 
popsaného v základní zprávě, by členské 
státy měly v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ vzít v úvahu 
podmínky povolení, jež byly platné po 
dobu příslušné činnosti, opatření pro 
předcházení znečištění přijatá daným 
zařízením a relativní nárůst znečištění ve 
srovnání s kontaminační zátěží uvedenou 
v základní zprávě. Odpovědnost za 
znečištění, jež nebylo způsobeno 
provozovatelem, upravují příslušné 
vnitrostátní právo a případně další 
použitelné právo Unie.

(24) Při hodnocení míry, do jaké došlo 
k výraznému znečištění půdy 
a podzemních vod způsobenému 
provozovatelem, které by dávalo vzniknout 
povinnosti uvést dané místo do stavu 
popsaného v základní zprávě, by členské 
státy měly v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“ vzít v úvahu 
podmínky povolení, jež byly platné po 
dobu příslušné činnosti, opatření pro 
předcházení znečištění přijatá daným 
zařízením a relativní nárůst znečištění ve 
srovnání s kontaminační zátěží uvedenou 
v základní zprávě. Odpovědnost za 
znečištění, jež nebylo způsobeno 
provozovatelem, upravuje příslušné 
vnitrostátní právo a případně další 
použitelné právo Unie. Vypracováním 
nových nebo revizí stávajících právních 
předpisů EU o ochraně půdy 
a podzemních vod by neměla být dotčena 
ustanovení této směrnice.   

Or. fr

Odůvodnění

Všechna budoucí ustanovení o ochraně půdy a podzemních vod by měla být přijímána podle 
určitých společných zásad. 
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Pozměňovací návrh 71
Elisabetta Gardini

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 27

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(27) Spalování paliva v zařízeních 
s celkovým jmenovitým tepelným výkonem 
nižším než 50 MW významně přispívá 
k emisím znečišťujících látek do ovzduší. 
V zájmu splnění cílů uvedených 
v tematické strategii o znečištění ovzduší 
je nutné, aby Komise znovu posoudila 
potřebu zavést co nejvhodnější kontroly 
emisí z těchto zařízení.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Elektrárny s tepelným příkonem pod 50 MW se výrazně nepodílejí na produkci emisí. Kromě 
toho nejsou k dispozici žádné referenční dokumenty o BAT.

Pozměňovací návrh 72
Jutta Haug

Postoj Rady
Bod odůvodnění 29 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(29) Komise by měla znovu zvážit potřebu 
zavést mezní hodnoty emisí platné pro 
celou Unii a upravit mezní hodnoty emisí 
stanovené v příloze V pro určitá velká 
spalovací zařízení, s přihlédnutím 
k přezkoumání a aktualizaci příslušných 
referenčních dokumentů o BAT. V této 
souvislosti by Komise měla přihlédnout ke 
konkrétní podobě energetických systémů 
rafinérií.

(29) Komise by měla znovu zvážit potřebu 
zavést mezní hodnoty emisí platné pro 
celou Unii a upravit mezní hodnoty emisí 
stanovené v příloze V pro určitá velká 
spalovací zařízení, s přihlédnutím 
k přezkoumání a aktualizaci příslušných 
referenčních dokumentů o BAT. V této 
souvislosti by Komise měla přihlédnout ke 
konkrétní podobě energetických systémů 
rafinérií. Na tato zařízení se budou až do 
možného přijetí nových norem řádným 
legislativním postupem nadále vztahovat 
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platné mezní hodnoty emisí podle 
směrnice 2001/80/ES.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jednoznačnosti je nezbytné znovu zdůraznit, že pro tato zařízení byla do 
různých částí tohoto legislativního návrhu zapracována platná ustanovení směrnice 
2001/80/ES.

Pozměňovací návrh 73
Elisabetta Gardini

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 29 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(29) Komise by měla znovu zvážit potřebu 
zavést mezní hodnoty emisí platné pro 
celou Unii a upravit mezní hodnoty emisí 
stanovené v příloze V pro určitá velká 
spalovací zařízení, s přihlédnutím 
k přezkoumání a aktualizaci příslušných 
referenčních dokumentů o BAT. V této 
souvislosti by Komise měla přihlédnout ke 
konkrétní podobě energetických systémů 
rafinérií.

(29) Komise by měla znovu zvážit potřebu 
zavést mezní hodnoty emisí platné pro 
celou Unii a upravit mezní hodnoty emisí 
stanovené v příloze V pro určitá velká 
spalovací zařízení, s přihlédnutím 
k přezkoumání a aktualizaci příslušných 
referenčních dokumentů o BAT. V této 
souvislosti by Komise měla přihlédnout ke 
konkrétní podobě energetických systémů 
rafinérií. Na tato zařízení se budou až do 
revize příslušných referenčních 
dokumentů o BAT, která bude provedena 
v souladu s touto směrnicí, nadále 
vztahovat platné mezní hodnoty emisí 
podle směrnice 2001/80/ES.

Or. it

Odůvodnění

V návrhu přepracovaného znění se několikrát odkazuje na mezní hodnoty emisí stanovené ve 
směrnici 2001/80/ES. V zájmu právní jistoty je vhodné uvést záměr sledovaný společným
postojem. 
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Pozměňovací návrh 74
Inés Ayala Sender

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 30 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(30) Vzhledem k povaze některých 
domácích tuhých paliv je vhodné 
u spalovacích zařízení spalujících taková 
paliva použít spíše minimální stupeň 
odsíření než mezní hodnoty emisí pro oxid 
siřičitý. Navíc vzhledem k tomu, že 
zvláštní vlastnosti ropné břidlice mohou 
znemožnit použití stejných technik pro 
snížení obsahu síry nebo dosažení stejné 
účinnosti při odsíření jako u jiných paliv, je 
u zařízení využívající toto palivo vhodný 
mírně nižší minimální stupeň odsíření.

(30) Vzhledem k povaze některých 
domácích tuhých paliv je vhodné 
u spalovacích zařízení spalujících taková 
paliva použít spíše minimální stupeň 
odsíření než mezní hodnoty emisí pro oxid 
siřičitý. Navíc vzhledem k tomu, že 
zvláštní vlastnosti ropné břidlice mohou 
znemožnit použití stejných technik pro 
snížení obsahu síry nebo dosažení stejné 
účinnosti při odsíření jako u jiných paliv, je 
u zařízení využívající toto palivo vhodný 
mírně nižší minimální stupeň odsíření. 
Protože zvláštní vlastnosti některých 
domácích tuhých paliv, která obsahují 
méně než 10 % těkavých sloučenin, 
mohou znemožnit splnění stanovených 
mezních hodnot emisí NOx, je vhodné pro 
NOx minimální hodnoty emisí zvýšit.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 37 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(37) Aby se co nejhospodárněji 
předcházelo znečištění plynoucímu 
z průmyslových činností, aby se toto 
znečištění omezovalo a pokud možno se 
mu zcela zamezilo a aby byla zároveň 
zajištěna vysoká míra ochrany životního 
prostředí obecně, zejména prostřednictvím 
uplatňování nejlepších dostupných 
technik, mohly by být posouzeny možnosti 

vypouští se
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využití tržních nástrojů, jako je 
obchodování s emisemi oxidů dusíku 
a oxidu siřičitého. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl být ze směrnice vyňat, protože předjímá závěry studie zadané 
Komisí, na níž v současné době pracují odborníci. Není vhodné vytvořit tržní systém pro 
znečišťující látky, jako jsou oxidy dusíku a oxid siřičitý, protože tento krok by se jevil 
v rozporu s evropským přístupem k vnitrostátním emisním stropům. 

Pozměňovací návrh 76
João Ferreira

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 37 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(37) Aby se co nejhospodárněji 
předcházelo znečištění plynoucímu 
z průmyslových činností, aby se toto 
znečištění omezovalo a pokud možno se 
mu zcela zamezilo a aby byla zároveň 
zajištěna vysoká míra ochrany životního 
prostředí obecně, zejména prostřednictvím 
uplatňování nejlepších dostupných technik, 
mohly by být posouzeny možnosti využití 
tržních nástrojů, jako je obchodování 
s emisemi oxidů dusíku a oxidu siřičitého. 

(37) Aby se co nejhospodárněji, 
nejspravedlivěji a nejúčinněji předcházelo 
znečištění plynoucímu z průmyslových 
činností, aby se toto znečištění omezovalo 
a pokud možno se mu zcela zamezilo a aby 
byla zároveň zajištěna vysoká míra 
ochrany životního prostředí obecně, 
zejména prostřednictvím uplatňování 
nejlepších dostupných technik, mohly by 
být posouzeny možnosti, jak 
mikropodnikům a malým a středním 
podnikům zajistit plný přístup k těmto 
technikám a plné financování při jejich 
zavádění a modernizaci. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 39 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice přizpůsobena vědeckému 
a technickému pokroku na základě 
nejlepších dostupných technik, měly by být 
Komise zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o přizpůsobování některých částí příloh V, 
VI a VII tomuto vědeckému 
a technickému pokroku. V případě 
zařízení na spalování odpadu a zařízení 
na spoluspalování odpadu to může 
zahrnovat i stanovení kritérií, která by 
umožnila výjimky z kontinuálního 
monitorování celkových emisí tuhých 
znečišťujících látek. Je zvláštně důležité, 
aby Komise do přípravných prací zapojila 
odborníky v souladu se závazky, které 
učinila ve svém sdělení ze dne 
9. prosince 2009 o provádění článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(39) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice přizpůsobena vědeckému 
a technickému pokroku na základě 
nejlepších dostupných technik, měla by být 
Komise zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o přijímání závěrů o BAT a o doplnění či 
změnu mezních hodnot emisí a pravidel 
monitorování a posuzování souladu podle 
této směrnice v souladu se závěry o BAT.

Or. en

Odůvodnění

Změna nového bodu odůvodnění navrženého Radou.

Pozměňovací návrh 78
Richard Seeber

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 39 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice přizpůsobena vědeckému 
a technickému pokroku na základě 

(39) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice přizpůsobena vědeckému 
a technickému pokroku na základě 
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nejlepších dostupných technik, měly by být 
Komise zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o přizpůsobování některých částí příloh V, 
VI a VII tomuto vědeckému a technickému 
pokroku. V případě zařízení na spalování 
odpadu a zařízení na spoluspalování 
odpadu to může zahrnovat i stanovení 
kritérií, která by umožnila výjimky 
z kontinuálního monitorování celkových 
emisí tuhých znečišťujících látek. Je 
zvláštně důležité, aby Komise do 
přípravných prací zapojila odborníky 
v souladu se závazky, které učinila ve 
svém sdělení ze dne 9. prosince 2009 
o provádění článku 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

nejlepších dostupných technik, měly by být 
Komise zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o přizpůsobování některých částí příloh V, 
VI a VII tomuto vědeckému a technickému 
pokroku. V případě zařízení na spalování 
odpadu a zařízení na spoluspalování 
odpadu to může mimo jiné zahrnovat 
i stanovení kritérií, která by umožnila 
výjimky z kontinuálního monitorování 
celkových emisí tuhých znečišťujících 
látek. Je zvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací s odborníky.

Or. en

Odůvodnění

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 

Pozměňovací návrh 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39a) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice doplněna nebo změněna s cílem 
zajistit, aby byly v celé Unii důsledně 
uplatňovány nejlepší dostupné techniky 
popsané v referenčních dokumentech 
o BAT, měla by být Komise zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
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o fungování EU, pokud jde o stanovení 
zvláštních kritérií pro udělování 
výjimečných povolení pro odchylky od 
úrovní emisí stanovených na 
základě nejlepších dostupných technik.  

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Richard Seeber

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39a) V zájmu odstranění překážek 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
nebo řešení důležitých otázek v oblasti 
životního prostředí Komise předloží 
návrhy na zavedení celounijních 
minimálních požadavků na mezní 
hodnoty emisí a pravidel monitorování 
a posuzování souladu, přičemž tyto 
návrhy budou vycházet ze studie, která 
vyhodnotí, jak jsou v rámci určitých 
činností uplatňovány nejlepší dostupné 
techniky a jaký mají tyto činnosti dopad 
na životní prostředí jako celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Edite Estrela

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39a) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice přizpůsobena výsledkům 
hodnotící studie Komise o potřebě zavést 
v celé Unii minimální požadavky na mezní 



PE439.994v01-00 22/75 AM\810288CS.doc

CS

hodnoty emisí a pravidla monitorování 
a dosahování souladu pro určité činnosti, 
na něž se vztahují příslušné závěry o BAT, 
měla by Komise v souladu s článkem 294 
Smlouvy o fungování EU předložit 
Evropskému parlamentu a Radě příslušný 
návrh.

Or. pt

Odůvodnění

Jakékoli začlenění koncepce bezpečnostní sítě do návrhu směrnice by mělo být zajištěno 
postupem spolurozhodování, aby se zajistilo maximální zapojení všech zúčastněných stran.  

Pozměňovací návrh 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Studie o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologické rozmanitosti zadaná OSN upozorňuje 
na skutečnost, že ekosystémy představují přírodní kapitál a zásadním způsobem přispívají 
k zachování neporušeného životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 83
Mairead McGuinness

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 17

Postoj Rady Pozměňovací návrh

17) „nebezpečnými látkami“ látky nebo 
směsi vymezené v čl. 2 bodech 7 a 8 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí;

17) „nebezpečnými látkami“ látky nebo 
skupiny látek ve smyslu čl. 2 bodu 29 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky;

Or. en

Odůvodnění

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", 
a reference to the definition included in the Water Framework Directive would be 
appropriate. The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC 
Directive. According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: 
“substances or groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, 
and other substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of 
concern”.

Pozměňovací návrh 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 17

Postoj Rady Pozměňovací návrh

17) „nebezpečnými látkami“ látky nebo 
směsi vymezené v čl. 2 bodech 7 a 8 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí;

17) „nebezpečnými látkami“ látky nebo 
směsi vymezené v čl. 2 bodech 7 a 8 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí nebo skupiny látek 
ve smyslu čl. 2 bodu 29 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
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v oblasti vodní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

22) „drůbeží“ drůbež ve smyslu čl. 2 bodu 
1 směrnice 90/539/EHS o veterinárních 
podmínkách pro obchod s drůbeží 
a násadovými vejci uvnitř Společenství 
a jejich dovoz ze třetích zemí

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Mairead McGuinness

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

22) „drůbeží“ drůbež ve smyslu čl. 2 bodu 
1 směrnice 90/539/EHS o veterinárních 
podmínkách pro obchod s drůbeží 
a násadovými vejci uvnitř Společenství 
a jejich dovoz ze třetích zemí

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato definice drůbeže rozšiřuje rozsah působnosti směrnice z nosnic, brojlerů, krocanů 
a kachen např. i na koroptve, bažanty a další lovné ptáky. Tito ptáci jsou drženi 
v chovatelských zařízeních jen velmi krátkou dobu, a proto by bylo nehospodárné usilovat ve 
všech budovách o splnění standardů odpovídajících nejlepší dostupné technice.
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Pozměňovací návrh 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

22) „drůbeží“ drůbež ve smyslu čl. 2 bodu 
1 směrnice 90/539/EHS o veterinárních 
podmínkách pro obchod s drůbeží 
a násadovými vejci uvnitř Společenství 
a jejich dovoz ze třetích zemí;

22) „drůbeží“ drůbež ve smyslu čl. 2 bodu 
1 směrnice 90/539/EHS o veterinárních 
podmínkách pro obchod s drůbeží 
a násadovými vejci uvnitř Společenství 
a jejich dovoz ze třetích zemí, vyjma 
křepelovitých;

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice mezi drůbež zahrnuje i čeleď křepelovitých (0,25 kg), čímž jejich chov staví na 
stejnou úroveň s chovem kuřat (2 kg) nebo krocanů (10 kg), i když životní prostředí zatěžuje 
mnohem méně. Je proto velmi důležité zohlednit zvláštní povahu chovu křepelovitých ve 
srovnání s jinými typy chovu drůbeže. Uplatňování této směrnice na chov křepelovitých je 
nepřiměřené a nelze ho zdůvodnit environmentálními argumenty. Nebude-li na tyto rozdíly 
brán ohled, riskujeme, že chov křepelovitých z Evropy vymizí a že zaniknou stovky pracovních 
míst.

Pozměňovací návrh 88
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 26

Postoj Rady Pozměňovací návrh

26) „provozními hodinami“ doba 
vyjádřená v hodinách, během níž je celé 
spalovací zařízení nebo jeho část v provozu 
a vypouští emise do ovzduší, s výjimkou
doby uvádění zařízení do provozu 
a ukončování jeho provozu;

26) „provozními hodinami“ doba 
vyjádřená v hodinách, během níž je celé 
spalovací zařízení nebo jeho část v provozu 
a vypouští emise do ovzduší, včetně doby 
uvádění zařízení do provozu a ukončování 
jeho provozu;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k nové definici navržené Radou.
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Během spouštění a ukončování provozu vznikají značné emise.

Pozměňovací návrh 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 26

Postoj Rady Pozměňovací návrh

26) „provozními hodinami“ doba 
vyjádřená v hodinách, během níž je celé 
spalovací zařízení nebo jeho část v provozu 
a vypouští emise do ovzduší, s výjimkou
doby uvádění zařízení do provozu 
a ukončování jeho provozu;

26) „provozními hodinami“ doba 
vyjádřená v hodinách, během níž je celé 
spalovací zařízení nebo jeho část v provozu 
a vypouští emise do ovzduší, včetně doby 
uvádění zařízení do provozu a ukončování 
jeho provozu;

Or. en

Odůvodnění

Úprava textu navrženého Radou.

Pozměňovací návrh 90
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 26 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

26a) „uváděním do provozu 
a odstavováním z provozu“ operace, 
kterými se uvádí výrobní proces, provozní 
zařízení nebo zásobník do provozního 
nebo pohotovostního stavu nebo kterými 
se tento stav ukončuje, s výjimkou 
pravidelných fází výkyvů v podmínkách 
běžného provozu.

Or. it

Odůvodnění

Je vhodné, aby definice „uvádění do provozu a odstavování z provozu“  byla z čl. 57 odst. 13 
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přesunuta mezi obecné definice.

Pozměňovací návrh 91
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 46 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

46a) „nejvzdálenějšími regiony“ 
francouzské zámořské departementy, 
portugalské Azory a Madeira a španělské 
Kanárské ostrovy.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1.  Pokud jsou emise skleníkových plynů 
ze zařízení uvedeny v příloze I směrnice 
2003/87/ES ve vztahu k činnosti prováděné 
v uvedeném zařízení, neobsahuje povolení
mezní hodnoty emisí pro přímé emise 
uvedeného plynu, ledaže je to nezbytné 
k tomu, aby nebylo způsobeno žádné 
podstatné místní znečištění životního 
prostředí. 

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, mohou členské státy 
rozhodnout, že nestanoví mezní hodnoty 
emisí pro přímé emise uvedeného plynu, 
ledaže je to nezbytné k tomu, aby v dané 
lokalitě nedošlo k podstatnému znečištění 
životního prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh byl předložen v souladu s čl. 66 odst. 2 písm. d) jednacího řádu EP 
s cílem  i) zajistit právní jasnost, neboť v souladu s článkem 193 Smlouvy o fungování EU 
právní předpisy Společenství nebrání členským státům zavádět přísnější vnitrostátní 
požadavky na emise skleníkových plynů, a ii) umožnit členským státům, které se rozhodly 
takové požadavky zavést, aby tak učinily v rámci povolení vydaného podle této směrnice.    
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Spojené království, Nizozemsko a Komise od prvního čtení v EP upozorňují na různé právní 
výklady ustanovení v čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh 93
Chris Davies

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou emise skleníkových plynů ze 
zařízení uvedeny v příloze I směrnice 
2003/87/ES ve vztahu k činnosti prováděné 
v uvedeném zařízení, neobsahuje povolení
mezní hodnoty emisí pro přímé emise 
uvedeného plynu, ledaže je to nezbytné 
k tomu, aby nebylo způsobeno žádné 
podstatné místní znečištění životního 
prostředí. 

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, mohou členské státy 
rozhodnout, že nestanoví mezní hodnoty 
emisí pro přímé emise uvedeného plynu, 
ledaže je to nezbytné k tomu, aby v dané 
lokalitě nedošlo k podstatnému znečištění 
životního prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že tento právní předpis členským státům nebrání 
zavádět výkonnostní emisní normy na vnitrostátní úrovni, s jejichž pomocí usilují o plnění cílů 
domácí politiky.

Pozměňovací návrh 94
João Ferreira

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou emise skleníkových plynů ze 
zařízení uvedeny v příloze I směrnice 
2003/87/ES ve vztahu k činnosti prováděné 
v uvedeném zařízení, neobsahuje povolení 
mezní hodnoty emisí pro přímé emise 
uvedeného plynu, ledaže je to nezbytné 
k tomu, aby nebylo způsobeno žádné 

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, může povolení na 
přání členských států obsahovat mezní 
hodnoty emisí pro přímé emise uvedeného 
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podstatné místní znečištění životního 
prostředí.

plynu, ledaže je to nezbytné k tomu, aby 
v dané lokalitě nedošlo k podstatnému
znečištění životního prostředí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Čl. 10 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tato kapitola se vztahuje na činnosti 
uvedené v příloze I, které dosahují 
kapacitních prahových hodnot uvedených 
ve zmíněné příloze, jsou-li stanoveny.

Tato kapitola se vztahuje na činnosti 
uvedené v příloze I, které dosahují 
kapacitních prahových hodnot uvedených 
ve zmíněné příloze, jsou-li stanoveny.

Při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu zařízení uvedených 
v bodě 1.1 přílohy I se pro účely tohoto 
výpočtu neberou v úvahu žádná spalovací 
zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 
menším než 50 MW s dobou provozu 
nepřesahující 500 hodin za rok.

Or. en

Odůvodnění

Z hodnocení toho, zda spalovací zařízení dosahují prahových hodnot pro kapacitu, by měly 
být vyloučeny jednotky pro použití v mimořádných situacích a během špičkového zatížení 
a ostatní jednotky, které jsou v provozu méně než 500 hodin za rok. 
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Pozměňovací návrh 96
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Článek 11 – písm. h

Postoj Rady Pozměňovací návrh

h) při úplném ukončení činnosti jsou 
přijata nezbytná opatření k zabránění 
jakémukoli riziku znečištění a k navrácení 
místa provozu do uspokojivého stavu 
definovaného v souladu s článkem 22.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ochrana půdy je úkol, který musí být prováděn přímo v místě a s ohledem na specifika dané 
lokality a musí být řízen příslušnými orgány v souladu s evropskými a vnitrostátními právními 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Velmi podrobný popis opatření (jako je 
základní zpráva s kvantifikovanými údaji podle článku 22) ohrožuje zásady subsidiarity 
a proporcionality.

Pozměňovací návrh 97
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Článek 11 – písm. h

Postoj Rady Pozměňovací návrh

h) při úplném ukončení činnosti jsou 
přijata nezbytná opatření k zabránění 
jakémukoli riziku znečištění a k navrácení 
místa provozu do uspokojivého stavu 
definovaného v souladu s článkem 22.

h) při úplném ukončení činnosti jsou 
přijata nezbytná opatření k zabránění 
jakémukoli riziku znečištění a k navrácení 
místa provozu do řádného stavu.

Or. de

Odůvodnění

Ochrana půdy je úkol, který musí být pod dohledem příslušných vnitrostátních orgánů 
prováděn přímo v místě a s ohledem na specifika dané lokality. Administrativní a velmi 
podrobné cíle stanovené na evropské  úrovni (jako je základní zpráva s kvantifikovanými 
údaji podle článku 22) jsou v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Uvedením 
místa provozované činnosti do řádného stavu se zabrání zdravotním rizikům a znečištění 
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životního prostředí.

Pozměňovací návrh 98
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) tam, kde je to povinné, základní zprávy 
podle čl. 22 odst. 2; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ochrana půdy je úkol, který musí být prováděn přímo v místě a s ohledem na specifika dané 
lokality a musí být řízen příslušnými orgány v souladu s evropskými a vnitrostátními právními 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Velmi podrobný popis opatření (jako je 
základní zpráva s kvantifikovanými údaji podle článku 22) ohrožuje zásady subsidiarity 
a proporcionality.

Pozměňovací návrh 99
Oreste Rossi

Postoj Rady
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) tam, kde je to povinné, základní zprávy 
podle čl. 22 odst. 2;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 100
Edite Estrela

Postoj Rady
Čl. 12 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ka) případně hodnocení dokládající, že je 
nezbytné stanovit mezní hodnoty emisí 
odlišné od mezních hodnot stanovených 
na základě nejlepších dostupných technik.

Or. pt

Odůvodnění

Provozovatel žádající o udělení licence by měl být povinen podložit případnou žádost 
o výjimku hodnotící studií.

Pozměňovací návrh 101
Frédérique Ries

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

S přihlédnutím ke stanovisku fóra se 
pokyny uvedené v druhém 
pododstavci písm. c) a d) přijmou
regulativním postupem podle čl. 75 odst. 2.

S přihlédnutím ke stanovisku fóra se 
pokyny uvedené v druhém pododstavci 
písm. c) a d) důsledně přijímají
regulativním postupem podle čl. 75 odst. 2 
a jsou v souladu se stanoviskem fóra.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že rozhodnutí přijímaná regulativním postupem budou v souladu 
se stanoviskem fóra.
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Pozměňovací návrh 102
Vladko Todorov Panayotov

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2.

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají řádným legislativním postupem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o BAT souvisejí s výběrem technologie, zvolenými 
surovinami, čistírnami odpadních vod, standardy pro produkovaný odpad a doporučeními pro 
nakládání s odpady, je velmi důležité, aby se na určování nejlepší dostupné techniky podílely 
členské státy, které mohou uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti. Řádný legislativní 
postup členským státům umožňuje, aby se podílely na vypracování a přijetí rozhodnutí o BAT. 
Kromě toho si Evropský parlament vyhrazuje právo na přezkoumání dokumentů týkajících se 
rozhodnutí o BAT.

Pozměňovací návrh 103
Marianne Thyssen

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2.

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT, které 
jsou uvedeny v referenčních dokumentech 
o BAT vypracovaných na základě výměny 
informací podle tohoto článku, se po datu 
uvedeném v článku 83 přijímají 
regulativním postupem podle čl. 75 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Aktualizované referenční dokumenty o BAT, které čekají na schválení nebo jsou předmětem 
přezkumu, se projednávají v rámci stávající směrnice a podle pravidel sevillského procesu. 
Má-li se v procesu přezkumu zabránit prodlevám a má- li být odvětvím, které se chystají 
zohlednit referenční dokumenty o BAT, poskytnuta právní jistota, měla by směrnice výslovně 
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uvádět, že nová pravidla pro přijímání závěrů o BAT budou uplatňována pouze na ty 
referenční dokumenty o BAT, jejichž přezkum byl zahájena po vstupu revidované směrnice 
v platnost.

Pozměňovací návrh 104
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2.

5. Komise přijímá rozhodnutí o závěrech 
o BAT pomocí aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76. Tento 
postup se použije pouze na referenční 
dokumenty o BAT, jejichž přezkum bude 
zahájen po datu uvedeném v článku 83. 

Or. de

Odůvodnění

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Pozměňovací návrh 105
Frédérique Ries

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2.

5. Po datu uvedeném v článku 80 Komise 
pomocí aktů v přenesené pravomoci 
přijímá rozhodnutí o závěrech o BAT,
které jsou uvedeny v referenčních 
dokumentech o BAT vypracovaných na 
základě výměny informací podle tohoto 
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článku.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že rozhodovací proces v rámci regulativního postupu je v souladu se 
závěry sevillského procesu.

Pozměňovací návrh 106
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2.

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se po 
konzultaci s fórem přijímají regulativním 
postupem podle čl. 75 odst. 2. 

Tento odstavec se na přijímání a přezkum 
referenčních dokumentů o BAT použije 
po vstupu této směrnice v platnost.

Or. it

Odůvodnění

Rozhodnutí o závěrech o BAT je nutné přijímat v konzultaci se zúčastněnými stranami. 

V zájmu právní jistoty je důležité, aby se na probíhající přezkumy BAT uplatňovala stávající 
opatření.

Pozměňovací návrh 107
Oreste Rossi

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2.

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se po 
konzultaci s fórem přijímají regulativním 
postupem podle čl. 75 odst. 2.



PE439.994v01-00 36/75 AM\810288CS.doc

CS

Tento odstavec se na přijímání a přezkum 
referenčních dokumentů o BAT použije 
po vstupu této směrnice v platnost. 

Or. it

Odůvodnění

Rozhodnutí o závěrech o BAT je nutné přijímat v konzultaci se zúčastněnými stranami. V 
zájmu právní jistoty je důležité, aby se na probíhající přezkumy BAT uplatňovala stávající 
opatření.

Pozměňovací návrh 108
Rovana Plumb

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2.

5. Rozhodnutí o závěrech o BAT se 
přijímají regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2. Toto ustanovení se vztahuje 
pouze na referenční dokumenty o BAT, 
jejichž přezkum byl zahájen po datu 
uvedeném v článku 83.

Or. en

Odůvodnění

Aktualizované referenční dokumenty o BAT, které čekají na schválení nebo jsou předmětem 
přezkumu, se projednávají v rámci stávající směrnice a podle pravidel sevillského procesu. 
Má-li se v procesu přezkumu zabránit prodlevám a má- li být odvětvím, které se chystají 
zohlednit referenční dokumenty o BAT, poskytnuta právní jistota, měla by směrnice výslovně 
uvádět, že nová pravidla pro přijímání závěrů o BAT budou uplatňována pouze na ty 
referenční dokumenty o BAT, jejichž přezkum byl zahájena po vstupu revidované směrnice 
v platnost.
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Pozměňovací návrh 109
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Poté, co bude v souladu s odstavcem 5 
přijato rozhodnutí o závěrech o BAT, 
Komise navrhne celounijní minimální 
požadavky alespoň pro emise dioxinů 
a furanů do 31. prosince 2011 a pro emise 
rtuti do 31. prosince 2013.
Poté, co bude v souladu s odstavcem 5 
přijato rozhodnutí o závěrech o BAT, 
Komise rovněž vyhodnotí, zda je nutné na 
úrovni Unie přijmout minimální 
požadavky na mezní hodnoty emisí 
a pravidla monitorování a dosahování 
souladu pro činnosti v rámci příslušných 
závěrů o BAT, a to na základě těchto 
kritérií s cílem:
a) vyhodnotit dopad dotčených činností na 
životní prostředí jako celek a předcházet 
mu; a 
b) posoudit, jak jsou v rámci dotčených 
činností uplatňovány nejlepší dostupné 
techniky.
Poté, co Komise obdrží stanovisko fóra 
uvedeného v odstavci 3, předloží 
nejpozději do 12 měsíců po přijetí 
rozhodnutí o závěrech o BAT zprávu 
o zjištěních svého hodnocení Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je s Radou společný kompromis v otázce minimálních 
požadavků.
Evropská bezpečnostní síť poskytuje alespoň minimální záruky, pokud jde o neuspokojivé 
uplatňování nejlepších dostupných technik. Je velmi důležité, aby tato síť byla vytvořena na 
základě technických parametrů vycházejících z výsledků, kterých lze dosáhnout pomocí 
nejlepších dostupných technik. Rtuť, dioxiny a furany jsou velmi toxické, perzistentní a 
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bioakumulativní znečišťující látky, proto by se prevence a snížení těchto emisí měly stát 
prioritními úkoly.

Pozměňovací návrh 110
Martin Callanan

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Poté, co bude v souladu s odstavcem 5 
přijato rozhodnutí o závěrech o BAT, 
Komise vyhodnotí, zda je třeba, aby Unie  
přijala opatření v podobě celounijních 
minimálních požadavků na mezní 
hodnoty emisí a pravidla monitorování 
a posuzování souladu pro činnosti, na něž 
se vztahují příslušné závěry o BAT, a to 
na základě těchto kritérií:
a) vliv dotyčných činností na životní 
prostředí jako celek; a 

b) stav uplatňování nejlepších dostupných 
technik u dotčených činností.

Poté, co Komise obdrží stanovisko fóra 
uvedeného v odstavci 3, předloží 
nejpozději do 18 měsíců po přijetí 
rozhodnutí o závěrech o BAT zprávu 
o zjištěních svého hodnocení Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Díky tomuto znění je objasněno, že Komise by měla pouze vytvářet pravidla pro posouzení 
dodržování právních předpisů, přičemž  rozhodnutí o způsobu, jakým způsobem bude dosažen 
soulad s  právními předpisy, by mělo být ponecháno na členských státech.  Kromě toho 12 
měsíců nepředstavuje realistický časový rámec pro to, aby Komise mohla řádně prozkoumat 
závěry o BAT, proto by byla vhodnější lhůta 18 měsíců. 
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Pozměňovací návrh 111
Martin Callanan

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5b. Pokud se ve zprávě uvedené v odstavci 
5a dospěje k závěru, že je třeba v celé Unii 
zavést minimální požadavky na mezní 
hodnoty emisí a pravidla monitorování a 
posouzení souladu, může být k této zprávě 
případně připojen legislativní návrh.  

Or. en

Odůvodnění

Budoucí mezní hodnoty emisí by měly být stanoveny postupem spolurozhodování za účasti 
Parlamentu a Rady, nikoli pouze prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 112
Jutta Haug

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Pokud se ve zprávě uvedené v odstavci 
5a dospěje k závěru, že je třeba v celé Unii 
zavést minimální požadavky na mezní 
hodnoty emisí a pravidla monitorování a 
posouzení souladu,  přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 pro 
dotyčné činnosti minimální požadavky na 
mezní hodnoty emisí a pravidla 
monitorování a posouzení souladu.

Tyto minimální požadavky budou náležitě 
stanoveny nad úrovní hodnot BAT-AEL s 
cílem povolit výjimky v souladu čl. 15 
odst. 4 prvním pododstavcem.  
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Před přijetím minimálních požadavků pro 
mezní hodnoty emisí a pravidla pro 
monitorování a posuzování souladu 
dotčených činností Komise zpřístupní 
závěry výměny informací uvedené v tomto 
článku. 

Or. en

Odůvodnění

V případě celoevropských minimálních požadavků musí tento  přístup respektovat  také 
Evropská komise.   Dále musí být minimální požadavky stanoveny  nad úrovní BAT-AEL, aby 
se zajistil minimální prostor nezbytný pro udělování výjimek uvedených v čl. 15 odst. 4, aby 
nebyly překročeny minimální požadavky.  

Pozměňovací návrh 113
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Pokud se ve zprávě uvedené v odstavci 
5a dospěje k závěru, že je třeba v celé Unii 
zavést  minimální požadavky na mezní 
hodnoty emisí a pravidla monitorování 
a dosahování souladu, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 pro 
dotyčné činnosti minimální požadavky na 
mezní hodnoty emisí a pravidla 
monitorování a posuzování souladu.
Tyto minimální požadavky budou 
stanoveny takovým způsobem, aby 
umožňovaly uplatňování čl. 15 odst. 4.
Před přijetím minimálních požadavků na 
mezní hodnoty emisí a pravidel pro 
monitorování a posuzování souladu 
dotčených činností  Komise konzultuje s 
fórem uvedeným v odstavci 3. Komise 
vypracuje zprávu o obdržených 
informacích. 
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Or. en

Odůvodnění

Minimální požadavky na mezní hodnoty emisí platné v celé Unii jsou nezbytné k důraznějšímu 
uplatňování BAT a k zajištění rovných podmínek. V případě, kdy je zjištěno, že je zapotřebí 
celounijních minimálních požadavků, Komise tyto požadavky přijme. 

Pozměňovací návrh 114
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5b. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 76 stanoví pro dotyčné činnosti 
minimální požadavky na mezní hodnoty 
emisí, rovnocenné parametry či technická 
opatření a pravidla monitorování 
a posuzování souladu uvedené v článku 
5a.
Tyto minimální požadavky se zaměřují na 
významné dopady dotčených činností 
nebo zařízení na životní prostředí a 
vycházejí z úrovní emisí souvisejících 
s nejlepšími dostupnými technikami.
Minimální požadavky budou řádně 
stanoveny nad úrovní emisí souvisejících s 
nejlepšími dostupnými technikami, aby 
tak mohly být stanoveny méně přísné 
mezní hodnoty emisí v souladu s čl.15 
odst. 4 prvním pododstavcem.
Předtím, než dojde ke schválení 
minimálních požadavků na mezní 
hodnoty emisí a pokynů pro monitorování 
a posuzování souladu u dotčených 
činností, konzultuje Komise s fórem 
uvedeným v čl. 13 odst. 3 a podá zprávu o 
výsledcích těchto konzultací  a o tom, jak 
byly tyto konzultace zohledněny. 

Or. de
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Odůvodnění

Prostřednictvím pozměňovacích  návrhů týkajících se  čl. 13 odst. 5a (nový) a čl. 13 odst. 5b 
(nový) se znovu předkládá pozměňovací návrh 62, který Evropský parlament přijal v prvním 
čtení. Je třeba také objasnit, že minimální požadavky musí být vyšší než úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), tzn. že mezi nimi musí být 
dodržován určitý minimální rozdíl.  Tím bude zajištěno, aby minimální požadavky nebyly 
překračovány ani v případě, že bude využita výjimka v čl. 15 odst. 4. 

Pozměňovací návrh 115
Edite Estrela

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Poté, co bude přijato rozhodnutí o 
závěrech  o BAT podle odstavce 5 Rada 
posoudí, zda je nutné, aby zasáhla EU 
tím, že zavede na úrovni Unie minimální 
požadavky týkající se mezních hodnot 
emisí a pravidla pro monitorování a 
posuzování souladu, pokud jde o určité 
činnosti spadající do působnosti 
příslušných závěrů o BAT, a to na základě 
následujících kritérii:

a) dopadu dotčené činností na životní 
prostředí jako celek; a  
b) stavu provádění nejlepších dostupných 
technik (BAT) souvisejících s touto 
činností.
Poté, co obdrží stanovisko fóra uvedeného 
v odstavci 3, Komise předá do 6 měsíců od 
přijetí rozhodnutí o závěrech o BAT 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
týkající se závěrů tohoto posouzení. 

Or. pt

Odůvodnění

Posouzení toho, zda je třeba bezpečnostní sítě, by mělo být provedeno až po uplynutí  šesti let  
od přijetí závěrů o BAT, a to vzhledem k tomu,  že provozovatelé mají pětiletou lhůtu (čl. 
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21odst. 3), aby uplatnili nejlepší dostupné techniky podle revidovaného referenčního 
dokumentu o BAT a přizpůsobili jim související úrovně emisí. 

Pozměňovací návrh 116
Edite Estrela

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5b. Pokud se ve zprávě uvedené v odstavci 
5a dospěje k závěru, že je třeba v celé Unii 
zavést minimální požadavky na mezní 
hodnoty emisí a pravidla monitorování a 
posuzování souladu, předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě podle 
článku 294 Smlouvy o fungování EU 
návrh týkající se minimálních požadavků 
na úrovni Unie, pokud jde o mezní 
hodnoty emisí a pravidla pro 
monitorování a posuzování souladu 
použitelná na  dotčené činnosti. 

Or. pt

Odůvodnění

Jakékoli začlenění koncepce bezpečnostní sítě do návrhu směrnice by mělo být zajištěno 
pomocí postupu spolurozhodování, aby se zajistilo maximální zapojení všech zúčastněných 
stran.  

Pozměňovací návrh 117
Christa Klaß

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod i

Postoj Rady Pozměňovací návrh

i) metody, frekvenci a postup 
vyhodnocování měření a  

i) metody, frekvenci a postup 
vyhodnocování měření či rovnocenné 
metody a 

Or. xm
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Odůvodnění

Čl. 14 odst.1 stanoví, že v povolení by měla být uvedena veškerá nezbytná měření.  Tato 
opatření jsou pak upřesněna v odst. 1 písm. c) bodě i).  Za účelem upřesnění je třeba dodat, že 
je možné i nadále uplatňovat další ověřené metody, jež splňují požadované náročné normy v 
oblasti životního prostředí.  Tento pozměňovací návrh by mohl také umožnit využití 
alternativních metod, takže by bylo možné i nadále využívat německý systém (v chovatelských 
podnicích by namísto měření byla používána fixní metoda vycházející z  počtu  zvířat). 

Pozměňovací návrh 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod i

Postoj Rady Pozměňovací návrh

i) metody, frekvenci a postup 
vyhodnocování měření a 

i) metody, frekvenci a postup 
vyhodnocování měření či rovnocenné 
metody a

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Mairead McGuinness

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod i

Postoj Rady Pozměňovací návrh

i) metody, frekvenci a postup 
vyhodnocování měření a 

i) metody, frekvenci a postup 
vyhodnocování měření či rovnocenné 
metody a 

Or. en

Odůvodnění

Čl. 14 odst.1 stanoví, že v povolení by měla být uvedena veškerá nezbytná měření.  Tato 
opatření jsou pak  upřesněna v odst. 1 písm. c bodě i).   Měly by být také povoleny další 
ověřené metody, jež splňují požadované náročné normy v oblasti životního prostředí. Tento 
pozměňovací návrh by mohl také umožnit využití alternativních metod, takže by bylo možné i 
nadále využívat vnitrostátní systém (v chovatelských podnicích by namísto měření byla 
používána fixní metoda vycházející z  počtu  zvířat). 
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Pozměňovací návrh 120
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) povinnost předkládat příslušnému 
orgánu pravidelně a alespoň jednou za rok

d) povinnost předkládat příslušnému 
orgánu pravidelně a alespoň jednou za rok

i) informace na základě výsledků 
monitorování emisí podle písmene c) 
a další údaje, jež příslušnému orgánu 
umožní ověřit soulad s podmínkami 
povolení; a 

i) informace na základě výsledků 
monitorování emisí podle písmene c) 
a další požadované údaje, jež příslušnému 
orgánu umožní ověřit soulad s podmínkami 
povolení; a 

ii) použije-li se čl. 15 odst. 3 písm. b), 
shrnutí výsledků monitorování emisí 
umožňující srovnání s úrovněmi emisí 
spojenými s nejlepšími dostupnými 
technikami;

ii) použije-li se čl. 15 odst. 3 písm. b), 
shrnutí výsledků monitorování emisí 
umožňující srovnání s úrovněmi emisí 
spojenými s nejlepšími dostupnými 
technikami;

Příslušný orgán může požadovat 
informace uvedené v bodě i) pouze jednou 
za 24 měsíců, pokud není v průběhu 
prováděné inspekce zjištěno závažné 
porušení podmínek povolení.  

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis, pokud jde o opakovanou  povinnost 
provozovatelů podávat zprávu příslušnému orgánu.  Zohledňuje se pozměňovací návrh 20 ze 
stanoviska Parlamentu v prvním čtení (podávání zpráv přinejmenším každé dva roky při 
zohlednění výsledků inspekce) a upřesňuje se, že podmínky povolení by měly pouze 
předepisovat předávání údajů, které jsou opravdu potřebné k tomu, aby příslušné orgány 
mohly zkontrolovat soulad. 
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Pozměňovací návrh 121
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen článek 18, může 
příslušný orgán stanovit přísnější 
podmínky povolení, než jsou podmínky, 
které lze splnit využitím nejlepších 
dostupných technik, jež jsou popsány 
v závěrech o BAT.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Stanovení podmínek, které by byly přísnější, než jsou podmínky, které lze splnit využitím BAT, 
neodpovídá žádným environmentálním požadavkům.  Kromě toho je toto ustanovení 
nadbytečné, neboť článek 193 povoluje členským státům zavést přísnější opatření, než jsou 
opatření obsažená v právních předpisech EU.  

Pozměňovací návrh 122
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen článek 18, může 
příslušný orgán stanovit přísnější 
podmínky povolení, než jsou podmínky, 
které lze splnit využitím nejlepších 
dostupných technik, jež jsou popsány 
v závěrech o BAT.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tato možnost stanovit přísnější podmínky povolení, než jsou podmínky, které lze splnit 
využitím BAT, aniž jsou stanoveny jakékoli předběžné podmínky, je v rozporu se zásadou 
proporcionality a poškozuje úsilí v oblasti určování hodnot emisí. 
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Pozměňovací návrh 123
Rovana Plumb

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 18, může příslušný 
orgán stanovit přísnější podmínky 
povolení, než jsou podmínky, které lze 
splnit využitím nejlepších dostupných 
technik, jež jsou popsány v závěrech 
o BAT.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Pozměňovací návrh 124
Antonio Masip Hidalgo

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen článek 18, může 
příslušný orgán stanovit přísnější 
podmínky povolení, než jsou podmínky, 
které lze splnit využitím nejlepších 
dostupných technik, jež jsou popsány 
v závěrech o BAT.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Adam Gierek

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen článek 18, musí mezní 
hodnoty emisí, ekvivalentní parametry 
a jiná technická opatření uvedená 
v čl. 14 odst. 1 a 2 vycházet z nejlepších 
dostupných technik, aniž je předepsáno 
použití jakékoli konkrétní metody či 
technologie.

2. Aniž je dotčen článek 18, musí mezní 
hodnoty emisí, ekvivalentní parametry 
a jiná technická opatření uvedená 
v čl. 14 odst. 1 a 2 vycházet z nejlepších 
místně dostupných technik a technologií, 
aniž je předepsáno použití jakékoli z nich. 
V případě nejlepších dostupných technik 
by všechny referenční dokumenty přijaté 
před vstupem této směrnice v platnost 
měly s ohledem na stanovení mezních 
hodnot emisí také  brát v potaz  konkrétní 
technické charakteristiky daného zařízení, 
jeho zeměpisnou polohu, geologické 
charakteristiky  místních surovin a místní 
environmentální podmínky. 

Or. pl

Odůvodnění

Článek 15 by měl stanovit, že při  stanovení mezních hodnot emisí na základě referenčních 
dokumentů o nejlepších dostupných technikách, jež byly přijaty před vstupem tohoto nařízení 
o průmyslových emisích v platnost, je třeba zohlednit technické charakteristiky daného 
průmyslového zařízení, jeho zeměpisnou polohu, geologické charakteristiky používaných 
místních surovin a místní environmentální podmínky. 
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Pozměňovací návrh 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady
Čl. 15. – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě referenčních dokumentů o BAT 
přijatých před vstupem této směrnice v 
platnost zohledňují mezní hodnoty emisí 
také technické charakteristiky daného 
zařízení, jeho zeměpisnou polohou a 
místní environmentální podmínky.  

Or. en

Odůvodnění

Při stanovení mezních hodnot emisí na základě referenčních dokumentů o BAT (dokument 
BREF), které byly přijaty před vstupem směrnice o průmyslových emisích v platnost, by měly 
být zohledněny technické charakteristiky, zeměpisná poloha a místní environmentální 
podmínky daného průmyslového zařízení. Tento záměr je nyní obsažen v čl. 15 odst. 4, který 
by se neměl vztahovat na stávající referenční dokumenty o BAT.

Pozměňovací návrh 127
Adam Gierek

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) stanovením mezních hodnot emisí, které 
nepřekračují úrovně emisí spojené 
s nejlepšími dostupnými technikami. Tyto 
mezní hodnoty emisí jsou vyjádřeny za 
stejné období jako úrovně emisí spojené 
s nejlepšími dostupnými technikami nebo 
za období kratší a za totožných 
referenčních podmínek; nebo

a) stanovením mezních hodnot emisí, které 
nepřekračují úrovně emisí spojené 
s nejlepšími dostupnými technikami. Tyto 
mezní hodnoty emisí jsou vyjádřeny jako 
průměrná sledovaná hodnota definovaná 
jako střední (průměrná) hodnota všech 
hodnot v číselném souboru, který se získá 
využitím nejlepších dostupných technik 
během vybraného monitorovaného 
období; nebo
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Or. pl

Odůvodnění

Jedná se o měření průměrné hodnoty číselného souboru, což umožní, aby byly údaje 
zpracovány digitálně, aniž bude hluk na překážku počítačové grafice. 

Pozměňovací návrh 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

4. Odchylně od odstavce 3 a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán ve 
výjimečných případech stanovit mezní 
hodnoty emisí odchylné od hodnot 
stanovených použitím odstavce 3 pro 
zařízení, která již  v době přijetí závěrů o 
BAT existovala, a to až na dobu 5 let. 
Tuto výjimku lze uplatňovat pouze v 
případě, kdy technické posouzení prokáže, 
že vzhledem k zeměpisné poloze či 
místním environmentálním podmínkám 
by uplatňování nejlepší dostupné techniky 
popsané v referenčním dokumentu o  
BAT mělo negativní dopad na jednotlivé 
složku životního prostředí,  a tudíž by bylo 
neslučitelné s integrovaným přístupem 
stanoveným v článku 11. 

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech výjimečně
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posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

stanovit méně přísné mezní hodnoty emisí 
pro existující zařízení. 

Výjimka může být udělena pouze v 
případě,kdy technické posouzení prokáže, 
že vzhledem k zeměpisné poloze či 
místním environmentálním podmínkám 
by uplatňování nejlepší dostupné techniky 
popsané v referenčním dokumentu o  
BAT mělo negativní dopad na jednotlivé 
složky životního prostředí,  a tudíž by bylo 
jednoznačně neslučitelné s cíli 
stanovenými v čl. 11 písm. c), d) a f) a v 
článku 4 směrnice 2000/60/ES1.

_____________
1Směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba omezit stávající míru flexibility pro udělování výjimek a musí se vycházet z jasných 
kritérií, aby se v rámci průmyslu zajistily rovné podmínky a podpořila inovace. 

Pozměňovací návrh 130
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 

4. Odchylně od odstavce 3 a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán v 
konkrétních  případech výjimečně stanovit 
méně přísné mezní hodnoty emisí.
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a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

Takovou výjimku lze uplatnit pouze tehdy, 
pokud hodnocení prokáže, že:

a) specifická zeměpisná poloha dotyčného 
zařízení nebo místní environmentální 
podmínky brání tomu, aby v celém tomto 
zařízení či jeho části byly uplatňovány 
nejlepší dostupné techniky popsané 
v referenčních dokumentech o BAT; nebo
b) specifické technické charakteristiky 
existujícího zařízení brání tomu, aby 
v celém tomto zařízení či jeho části byly 
uplatňovány nejlepší dostupné techniky 
popsané v referenčních dokumentech o 
BAT; nebo
c) specifické technické charakteristiky 
existujícího zařízení,  jeho zeměpisná 
poloha nebo konkrétní místní 
environmentální podmínky by v 
porovnání s environmentálními přínosy 
vedly k nepřiměřeně vysokým nákladům, 
pokud by v tomto konkrétním zařízení byly 
uplatněny nejlepší dostupné techniky 
popsané v referenčních dokumentech o 
BAT. Tyto nepřiměřeně vysoké náklady 
musí být náklady, které nebyly vzaty v 
potaz při výměně informací o nejlepších 
dostupných technikách. 

Or. en

(Částečně obnovuje pozměňovací návrh 32 z prvního čtení.)

Odůvodnění

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Pozměňovací návrh 131
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

Odchylně od odstavce 3 a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán výjimečně  
stanovit méně přísné mezní hodnoty emisí.
Takovouto výjimku lze uplatnit pouze 
tehdy, pokud hodnocení prokáže, že:

a) zeměpisná poloha dotyčného zařízení 
nebo místní environmentální podmínky  
brání tomu, aby v celém tomto zařízení či 
jeho části byly uplatňovány nejlepší 
dostupné techniky popsané v referenčních 
dokumentech o BAT; nebo 
b) technické charakteristiky dotyčného 
zařízení brání tomu, aby v celém tomto 
zařízení či jeho části byly uplatňovány 
nejlepší dostupné techniky popsané 
v referenčních dokumentech o BAT; nebo
c) ekonomické náklady spojené s 
uplatňováním nejlepších dostupných 
technik popsaných v referenčních 
dokumentech o BAT by byly nepřiměřeně 
vysoké v porovnání s environmentálními 
přínosy.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba, aby při určování odchylných mezních hodnot emisí podle čl. 15 odst. 4 byla zajištěna 
maximální míra transparentnosti. 
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Pozměňovací návrh 132
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán ve výjimečných případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství , 
stanovit mezní hodnoty emisí odchylné od 
hodnot stanovených použitím odstavce 3, 
pokud:

a) zeměpisná poloha dotyčného zařízení 
nebo místní environmentální podmínky  
brání tomu, aby v tomto zařízení či jeho 
části byly uplatňovány nejlepší dostupné 
techniky popsané v referenčních 
dokumentech o BAT; nebo
b) technické charakteristiky dotyčného 
zařízení brání tomu, aby v tomto zařízení 
či jeho části byly uplatňovány nejlepší 
dostupné techniky popsané v referenčních 
dokumentech o BAT; nebo
c) uplatňování nejlepších dostupných 
technik popsaných v referenčních 
dokumentech o BAT by vedlo k jasnému 
nepoměru  mezi ekonomickými náklady 
a přínosy pro životní prostředí, což je 
důvodem k opětovnému posouzení 
proporcionality tohoto uplatňování.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi čl. 15 odst. 4 postoje Rady a 
pozměňovacími návrhy 32 a 62 postoj Evropského parlamentu v prvním čtení. Za tímto 
účelem je uplatňování odstavce 4 omezeno na výjimečné případy, které nebyly či nemohly být 
náležitě vzaty v potaz při vytváření či revizi referenčního dokumentu o BAT  v rámci procesu  
uvedeného v článku 13. 
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Pozměňovací návrh 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

4. Odchylně od odstavce 3 a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán 
ve výjimečných případech stanovit méně 
přísné mezní hodnoty emisí. Takovouto 
výjimku lze uplatnit pouze tehdy, pokud 
hodnocení prokáže, že:

a) zeměpisná poloha dotyčného zařízení 
nebo místní environmentální podmínky  
brání tomu, aby v celém tomto zařízení či 
jeho části byly uplatňovány nejlepší 
dostupné techniky popsané v referenčním 
dokumentu o BAT; nebo
b) technické charakteristiky existujícího 
zařízení brání tomu, aby v celém tomto 
zařízení či jeho části byly uplatňovány 
nejlepší dostupné techniky popsané 
v referenčním dokumentu o BAT;
c) v případě použití písmena a) by 
uplatňování nejlepších dostupných 
technik mělo zřejmý a závažný dopad na 
různé složky životního prostředí, a tudíž by 
bylo neslučitelné s cíli stanovenými v čl. 
11 písm. c), d) a f) této směrnice či s 
článkem 4 směrnice 2000/60/ES*.

Or. en

(Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 32 z prvního čtení.)

Odůvodnění

 Kritéria pro udělování odchylek od BAT by měla být jasná a přesná, aby se tak předešlo 
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nedostatkům v provádění a častému výskytu rozdílů v podmínkách povolování v rámci EU.  
Tyto velké rozdíly by měly na vnitřním trhu  za následek nerovné podmínky v rámci průmyslu, 
a to na úkor zdraví občanů EU a s negativními dopady na životní prostředí.  

Pozměňovací návrh 134
Edite Estrelamail.com

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

Odchylně od odstavce 3 a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán 
ve výjimečných případech stanovit méně 
přísné mezní hodnoty emisí. Takovéto 
výjimky se uplatňují pouze tehdy,  pokud 
se v návaznosti na hodnocení prokáže, že: 

a) zeměpisná poloha dotyčného zařízení 
nebo místní environmentální podmínky 
brání tomu, aby v celém tomto zařízení či 
jeho části byly použity nejlepší dostupné 
techniky popsané v referenčním 
dokumentu o BAT; nebo 
b) technické charakteristiky existujícího 
zařízení brání tomu, aby v celém tomto 
zařízení či jeho části byly uplatňovány 
nejlepší dostupné techniky popsané 
v referenčním dokumentu o BAT; nebo 
c) uplatňování nejlepších dostupných 
technik popsaných v referenčním 
dokumentu o BAT by vytvořilo jasný 
nepoměr  mezi finančními náklady 
a přínosy pro životní prostředí, který by 
odůvodňoval opětovné zvážení hlediska 
jejich vyváženosti.

Or. pt
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Odůvodnění

Zapojení veřejnosti do uplatňování výjimek by se mělo vztahovat na případy, kdy probíhají 
veřejné konzultace o žádosti o povolení souladu s čl. 24 odst. 1.  Dále se vypouští odkaz na čl. 
13 odst. 5b, neboť v případech, kdy budou schvalovány  mezní hodnoty emisí  pro jiná 
odvětví, navrhne Komise nezbytné úpravy tohoto článku.  Tato situace bude řešena podobným 
způsobem, jako jsou řešeny případy, na něž se vztahují přílohy V až VIII této směrnice.  

Pozměňovací návrh 135
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, 
k jeho zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

4. Odchylně od odstavce 3 a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán v 
konkrétních  případech výjimečně stanovit 
méně přísné mezní hodnoty emisí.
Takovouto výjimku lze uplatnit pouze 
tehdy, pokud hodnocení prokáže, že:

a) zeměpisná poloha dotyčného zařízení 
nebo místní environmentální podmínky 
brání tomu, aby v celém tomto zařízení či 
jeho části byly uplatňovány nejlepší 
dostupné techniky popsané v referenčních 
dokumentech o BAT, nebo
b) technické charakteristiky dotčeného 
existujícího zařízení brání tomu, aby 
v celém tomto zařízení či jeho části byly 
uplatňovány nejlepší dostupné techniky 
popsané v referenčním dokumentu o 
BAT.

Or. en

(Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 32 z prvního čtení)
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Odůvodnění

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Pozměňovací návrh 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

4. Příslušný orgán může v konkrétních 
případech na základě posouzení nákladů 
a přínosů v oblasti životního prostředí 
a hospodářství a s přihlédnutím 
k technickým charakteristikám dotyčného 
zařízení, k jeho zeměpisné poloze 
a k podmínkám životního prostředí v místě, 
kde se zařízení nachází, stanovit mezní 
hodnoty emisí odchylné od hodnot 
stanovených použitím odstavce 3

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby při stanovování mezních hodnot emisí byla zajištěna flexibilita. 
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Pozměňovací návrh 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

4. Příslušný orgán může v konkrétních 
případech na základě posouzení nákladů 
a přínosů v oblasti životního prostředí 
a hospodářství a s přihlédnutím 
k technickým charakteristikám dotyčného 
zařízení, k jeho zeměpisné poloze 
a k podmínkám životního prostředí v místě, 
kde se zařízení nachází, stanovit mezní 
hodnoty emisí odchylné od hodnot 
stanovených použitím odstavce 3

Or. fr

Odůvodnění

Slovo  „odchylně“ by nemělo použito, neboť se jím naznačuje, že existuje autorita oprávněná 
takovouto odchylku povolit.  V daném ustanovení musí  o stanovení mezních hodnot emisí, 
které se liší od mezních hodnot emisí souvisejících s nejlepšími dostupnými technikami 
(BATAEL),  rozhodovat členské  státy, přičemž musejí  takovéto rozdíly podrobné odůvodnit.  

Pozměňovací návrh 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 

4. Odchylně od odstavce 3 by mezní 
hodnoty emisí stanovené pro zařízení 
uvedená v příloze I bodě 6.6 měly 
zohledňovat praktická hlediska příslušná 
těmto kategoriím zařízení a rovněž 
náklady a přínosy těchto opatření. 
Příslušný orgán může v konkrétních 
případech na základě posouzení nákladů 
a přínosů v oblasti životního prostředí 
a hospodářství a s přihlédnutím 
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odstavce 3. k technickým charakteristikám dotyčného 
zařízení, k jeho zeměpisné poloze 
a k podmínkám životního prostředí v místě, 
kde se zařízení nachází, stanovit mezní 
hodnoty emisí odchylné od hodnot 
stanovených použitím odstavce 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Mairead McGuinness

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

4. Odchylně od odstavce 3 by mezní 
hodnoty emisí stanovené pro zařízení 
uvedená v příloze I bodě 6.6 měly 
zohledňovat praktická hlediska příslušná 
těmto kategoriím zařízení a rovněž 
náklady a přínosy těchto opatření. 
Příslušný orgán může v konkrétních 
případech na základě posouzení nákladů 
a přínosů v oblasti životního prostředí 
a hospodářství a s přihlédnutím 
k technickým charakteristikám dotyčného 
zařízení, k jeho zeměpisné poloze 
a k podmínkám životního prostředí v místě, 
kde se zařízení nachází, stanovit mezní 
hodnoty emisí odchylné od hodnot 
stanovených použitím odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Stávající výjimka obsažená v článku 9 směrnice 96/61/ES by měla být zachována. Měření 
emisí chovatelských podniků je velmi nákladné, zejména v případě otevřených ocelových 
konstrukcí.  Mimoto vyčíslit či monitorovat látky znečišťující ovzduší představuje skutečný 
technický problém.  Není proveditelné a ani praktické stanovit mezní hodnoty emisí pro ve své 
podstatě proměnný biologický proces.  Namísto toho by tyto limity měly být nahrazeny jinými 
technickými opatřeními, která umožní, aby směrnice byla uplatňována nepřímo a aby toto 
uplatňování bylo monitorováno. 
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Pozměňovací návrh 140
Esther de Lange

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 3 může příslušný 
orgán v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství 
a s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

Odchylně od odstavce 3  a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán 
v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a k podmínkám 
životního prostředí v místě, kde se zařízení 
nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Povoleny by měly být pouze náležitě odůvodněné odchylky od  referenčních dokumentů o 
BAT. V případě nových zařízení a rozšíření stávajících zařízení nelze odchylky akceptovat. 

Pozměňovací návrh 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek.

Příslušný orgán doloží v příloze 
k podmínkám povolení důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek, a oznámí tyto 
informace Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek.

Příslušný orgán doloží v příloze 
k podmínkám povolení důvody vedoucí 
k použití výjimky, včetně výsledku 
posouzení a odůvodnění uložených 
podmínek, a oznámí tyto informace 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba omezit stávající míru flexibility pro udělování výjimek a musí se vycházet z jasných 
kritérií, aby se v rámci průmyslu zajistily rovné podmínky a podpořila inovace. 

Pozměňovací návrh 143
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek.

Příslušný orgán doloží v příloze 
k podmínkám povolení důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek, a oznámí tyto 
informace Komisi.

Or. en

Odůvodnění

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
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based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Pozměňovací návrh 144
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek.

Příslušný orgán doloží v příloze 
k podmínkám povolení důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek, a podmínky povolení 
a uvedenou přílohu zveřejní na internetu.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba, aby při určování odchylných mezních hodnot emisí podle čl. 15 odst. 4 byla zajištěna 
maximální míra transparentnosti. 

Pozměňovací návrh 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek.

Příslušný orgán doloží v příloze 
k podmínkám povolení důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek, a oznámí tyto 
informace Komisi.

Or. en
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Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 32 z prvního čtení. Kritéria pro udělení odchylek od 
BAT by měla být jasná a přesná, aby se tak zmírnily nedostatky v provádění a časté rozdíly v 
podmínkách povolování v rámci EU.  Tyto velké rozdíly mají na vnitřním trhu  za následek 
nerovné podmínky v rámci průmyslu, a to na úkor zdraví občanů EU a s negativními dopady 
na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 146
Edite Estrela

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek. 

Příslušný orgán předloží v dokumentu 
přiloženém k podmínkám  pro  používání 
licence důvody vedoucí k použití prvního 
pododstavce, včetně výsledku posouzení 
a odůvodnění uložených podmínek. 

Or. pt

Odůvodnění

Zapojení veřejnosti do uplatňování výjimek by se mělo vztahovat na případy, kdy probíhají 
veřejné konzultace o žádosti o povolení v souladu s čl. 24 odst. 1. Dále se vypouští odkaz na 
čl. 13 odst. 5b, neboť v případech, kdy budou schváleny mezní hodnoty emisí  pro jiná odvětví, 
navrhne Komise nezbytné úpravy tohoto článku.  Tato situace bude řešena podobným 
způsobem, jako jsou řešeny případy, na něž se vztahují přílohy V až VIII této směrnice.  
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Pozměňovací návrh 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek.

Příslušný orgán uvede důvody vedoucí 
k použití prvního pododstavce, včetně 
výsledku posouzení a odůvodnění 
uložených podmínek. Tyto důvody jsou k 
dispozici Komisi a členským státům, 
přičemž jsou předmětem obchodního 
tajemství. 

Or. fr

Odůvodnění

Slovo  „výjimka“ by nemělo být  použito, neboť se jím naznačuje, že existuje autorita 
oprávněná takovouto výjimku povolit.  V daném ustanovení musejí  o stanovení mezních 
hodnot emisí, které se liší od mezních hodnot emisí souvisejících s nejlepšími dostupnými 
technikami (BATAEL),  rozhodovat členské  státy, přičemž musejí  takovéto rozdíly podrobně 
odůvodnit.  

Pozměňovací návrh 148
Edite Estrela

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Zapojení veřejnosti do uplatňování výjimek by se mělo vztahovat na případy, kdy probíhají 
veřejné konzultace o žádosti o povolení, a to v souladu s čl. 24 odst. 1.  Dále se vypouští 
odkaz na čl. 13 odst. 5b, neboť v případech, kdy budou schváleny  mezní hodnoty emisí  pro 
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jiná odvětví, navrhne Komise nezbytné úpravy tohoto článku.  Tato situace bude řešena 
podobným způsobem, jako jsou řešeny případy, na něž se vztahují přílohy V až VIII této 
směrnice.  

Pozměňovací návrh 149
Oreste Rossi

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Pododstavec 3 je v rozporu s pododstavcem 1. 

Pozměňovací návrh 150
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit minimální požadavky, včetně 
mezních hodnot emisí stanovených 
v souladu s čl. 13 odst. 5b nebo případně
v přílohách této směrnice. 

Členské státy tuto výjimku neuplatňují, je-
li to třeba k zajištění souladu se směrnicí 
2001/81/ES o národních emisních 
stropech.
V žádném případě by nemělo být 
způsobeno závažné znečištění a celkově by 
mělo být dosaženo vysoké úrovně ochrany 
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životního prostředí.
Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost 
dostala včas vhodnou příležitost k účasti 
na rozhodování o udělování výjimek 
uvedených v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Pozměňovací návrh 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit minimální požadavky na mezní 
hodnoty emisí stanovené v souladu s čl. 13 
odst. 5b nebo případně v přílohách této 
směrnice. 

Při udělování výjimek členské státy zajistí, 
aby nebyly překročeny národní emisní 
stropy podle směrnice 2001/81/ES. 
V žádném případě by nemělo být 
způsobeno závažné znečištění a celkově by 
mělo být dosaženo vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí.
Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost 
dostala včas vhodnou příležitost k účasti 
na rozhodování o udělování výjimek 
uvedených v tomto odstavci.

Or. en
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Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 32 z prvního čtení. Kritéria pro udělení výjimek z  
BAT by měla být jasná a přesná, aby se tak zmírnily nedostatky v provádění a rozdíly v 
podmínkách povolování v rámci EU.  Tyto velké rozdíly mají na vnitřním trhu  za následek 
nerovné podmínky v rámci průmyslu, a to na úkor zdraví občanů EU a s negativními dopady 
na životní prostředí.  

Pozměňovací návrh 152
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit minimální požadavky, včetně 
mezních hodnot emisí stanovených 
v souladu s čl. 13 odst. 5b nebo případně
v přílohách této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba omezit stávající míru flexibility pro udělování výjimek a musí se vycházet z jasných 
kritérií, aby se v rámci průmyslu zajistily rovné podmínky a podpořila inovace. 

Pozměňovací návrh 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí stanovené v 
přílohách.

Členské státy tento odstavec neuplatňují, 
pokud existuje riziko, že nebudou splněny 
normy kvality v oblasti životního 
prostředí, a zajistí, aby žádná výjimka 
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neměla za následek závažný dopad na 
místní životní prostředí. 
Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost 
dostala včas vhodnou příležitost k účasti 
na rozhodování o udělování výjimek 
uvedených v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

Tyto mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit minimální požadavky na mezní 
hodnoty emisí stanovené v souladu s čl. 13 
odst. 5b nebo případně v přílohách V až 
VIII.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba, aby při určování odchylných mezních hodnot emisí podle čl. 15 odst. 4 byla zajištěna 
maximální míra transparentnosti. 

Pozměňovací návrh 155
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí však nesmějí 
překročit mezní hodnoty emisí, jsou-li tyto 
hodnoty v přílohách V až VIII stanoveny.

Tyto mezní hodnoty však nesmějí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené případně
v přílohách V až VIII anebo schválené v 
souladu s článkem 74a.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi čl. 15 odst. 4 postoje Rady a 
pozměňovacími návrhy 32 a 62 postoj Evropského parlamentu v prvním čtení. Za tímto 
účelem uplatňování odstavce 4 omezeno na výjimečné případy, které nebyly či nemohly být 
náležitě vzaty v potaz při vytváření či revizi referenčního dokumentu o BAT v rámci procesu  
uvedeného v článku 13. 

Pozměňovací návrh 156
Esther de Lange

Postoj Rady
Čl. 15. – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tato výjimka se neuplatňuje u zařízení či
rozšířené části zařízení, jimž bylo povolení 
uděleno po datu uvedeném v čl. 77 odst. 1. 

Or. en

Odůvodnění

Povoleny by měly být pouze náležitě odůvodněné odchylky od referenčních dokumentů o BAT. 
V případě nových zařízení a rozšíření zařízení nelze výjimky odůvodnit. 

Pozměňovací návrh 157
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Čl. 15. – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost 
dostala včas vhodnou příležitost k účasti 
na rozhodování o udělování výjimek 
uvedených v tomto odstavci. Členské státy 
každý rok poskytnou Komisi zprávu o 
udělených výjimkách.  Komise tyto zprávy 
zveřejní na internetu.

Or. de
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Odůvodnění

Je třeba, aby při určování odchylných mezních hodnot emisí podle čl. 15 odst. 4 byla zajištěna 
maximální míra transparentnosti. 

Pozměňovací návrh 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může stanovit pokyny uvádějící
kritéria, jež mají být zohledněna při 
použití tohoto odstavce.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Slovo  „odchylně“ by nemělo být použito, neboť se jím naznačuje, že existuje autorita 
oprávněná takovouto výjimku  povolit.  V daném ustanovení musí o stanovení mezních hodnot 
emisí, které se liší od mezních hodnot emisí souvisejících s nejlepšími dostupnými technikami 
(BATAEL), rozhodovat členské  státy, přičemž musejí takovéto rozdíly podrobně odůvodnit.  

Pozměňovací návrh 159
Edite Estrela

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může stanovit pokyny uvádějící 
kritéria, jež mají být zohledněna při 
použití tohoto odstavce.

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Zapojení veřejnosti do uplatňování výjimek by se mělo vztahovat na případy, kdy probíhají 
veřejné konzultace o žádosti o povolení v souladu s čl. 24 odst. 1.  Dále se vypouští odkaz na 
čl. 13 odst. 5b, neboť v případech, kdy budou schvalovány  mezní hodnoty emisí  pro jiná 
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odvětví, navrhne Komise nezbytné úpravy tohoto článku.  Tato situace bude řešena podobným 
způsobem, jako jsou řešeny případy, na něž se vztahují přílohy V až VIII této směrnice.  

Pozměňovací návrh 160
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může stanovit pokyny uvádějící 
kritéria, jež mají být zohledněna při 
použití tohoto odstavce.

Členské státy tuto výjimku neuplatňují, je-
li to třeba k zajištění souladu se směrnicí 
2001/81/ES o národních emisních 
stropech.
V žádném případě by nemělo být 
způsobeno závažné znečištění a celkově by 
mělo být dosaženo vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí.
Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost 
dostala včas vhodnou příležitost k účasti 
na rozhodování o udělování výjimek 
uvedených v tomto odstavci. 
Nejpozději do* přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 
zvláštní kritéria pro udělení výjimky 
uvedené v tomto odstavci.
*Úř. věst.: jeden rok po vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba omezit stávající míru flexibility pro udělování výjimek a musí se vycházet z jasných 
kritérií, aby se v rámci průmyslu zajistily rovné podmínky a podpořila inovace. 
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Pozměňovací návrh 161
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může stanovit pokyny uvádějící 
kritéria, jež mají být zohledněna při použití 
tohoto odstavce.

Nejpozději 18 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 
zvláštní kritéria pro udělení výjimky 
uvedené v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Pozměňovací návrh 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může stanovit pokyny uvádějící
kritéria, jež mají být zohledněna při použití 
tohoto odstavce.

Do ...* přijme Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 76  zvláštní kritéria pro udělení 
výjimky uvedené v tomto odstavci.

_____________
*Úř. věst.: jeden rok po vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. en



PE439.994v01-00 74/75 AM\810288CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Komise může stanovit pokyny uvádějící 
kritéria, jež mají být zohledněna při použití 
tohoto odstavce.

Nejpozději 12 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 
zvláštní kritéria pro udělení výjimky 
uvedené v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 32 z prvního čtení. Kritéria pro udělení výjimek, 
pokud jde o BAT,  by měla být jasná a přesná, aby se tak zamezilo nedostatkům v provádění a 
častému výskytu rozdílů v podmínkách povolování v rámci EU.  Tyto velké rozdíly by měly  na 
vnitřním trhu  za následek nerovné podmínky v rámci průmyslu, a to na úkor zdraví občanů 
EU a s negativními dopady na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 164
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušné orgány znovu posoudí použití 
prvního pododstavce v rámci každého 
přezkoumávání podmínek povolení podle 
článku 21.

Tato výjimka bude časově omezena na 
maximální dobu pěti let a příslušné
orgány znovu posoudí použití prvního 
pododstavce v rámci každého 
přezkoumávání podmínek povolení podle 
článku 21.

Or. en

Odůvodnění

Stávající míru flexibility pro udělování výjimek je třeba omezit a musí vycházet z jasných 
kritérií, aby se v rámci průmyslu zajistily rovné podmínky a podpořila inovace. 
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Pozměňovací návrh 165
Marianne Thyssen

Postoj Rady
Čl. 16. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě, kdy jsou již ustanovení o 
ochraně vodních zdrojů a půdy v 
jednotlivých členských státech prováděna, 
členské státy na provozovateli nevyžadují, 
aby prováděl pravidelný monitoring.

Or. en

Odůvodnění

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


