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Pozměňovací návrh 166
Thomas Ulmer

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby příslušný orgán v souladu
s odstavci 2 až 5 pravidelně přezkoumával 
všechny podmínky povolení a v případě, že 
je to nutné pro zajištění souladu s touto 
směrnicí, tyto podmínky aktualizoval.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
zajišťující, aby příslušný orgán v souladu 
s odstavci 2 až 5 pravidelně přezkoumával 
všechny podmínky povolení a v případě, že 
je to nutné pro zajištění souladu s touto 
směrnicí, tyto podmínky aktualizoval 
s ohledem na investiční cykly a předcházel 
neúměrně vysokým nákladům na straně 
dotčených provozovatelů zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aktualizace podmínek povolení musí zohledňovat typické investiční cykly, přičemž by 
dotčeným provozovatelům zařízení neměla – ve srovnání s přínosy pro životní prostředí –
způsobovat neúměrně vysoké náklady. Možnosti pro dovybavení stávajícího zařízení na 
snižování emisí jsou v mnoha případech velmi omezené.

Pozměňovací návrh 167
Anja Weisgerber

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Do pěti let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se hlavní činnosti zařízení 
příslušný orgán zajistí, aby

3. Pokud Komise zveřejní rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se hlavní činnosti zařízení,
členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
přehodnotil a v případě potřeby 
aktualizoval podmínky povolení pro 
dotčené zařízení do pěti let od zveřejnění 
referenčních dokumentů.

a) všechny podmínky povolení pro dotyčné 
zařízení byly přezkoumány a v případě 

První pododstavec se rovněž použije na 
veškeré výjimky udělené v souladu s čl. 15 
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nutnosti aktualizovány s cílem zajistit 
soulad s touto směrnicí, zejména 
s čl. 15 odst. 3 a 4 tam, kde jsou 
použitelné;

odst. 4.

b) zařízení tyto podmínky povolení 
dodržovalo.
Při přezkoumání se zohlední všechny nové 
nebo aktualizované závěry o BAT 
použitelné pro dané zařízení, které byly 
v souladu s čl. 13 odst. 5 přijaty od udělení 
povolení nebo jeho posledního 
přezkoumání.

Or. de

Odůvodnění

Pětiletá časová lhůta na přezkoumání dokumentů a vyhovění jejich požadavkům  je příliš 
krátká a nezohledňuje  investiční cykly typické pro průmysl ani skutečnost, že mezi 
plánováním a prováděním rozsáhlých průmyslových projektů může uplynout mnohem více než 
pět let. Tento návrh vychází ze znění čl. 22 odst. 3 prvního čtení v Parlamentu.

Pozměňovací návrh 168
Åsa Westlund

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Do pěti let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se hlavní činnosti zařízení
příslušný orgán zajistí, aby

3. Do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
příslušný orgán zajistí, aby

Or. en

(Částečně obnovuje pozměňovací návrh 37 z prvního čtení.)

Odůvodnění

Dokumenty BREF jsou výsledkem dlouhého procesu, a proto jakmile dojde k přijetí 
rozhodnutí o závěrech o BAT, je nezbytné uplatňovat je rychleji, a zachovat tak úsilí o inovace 
v oblasti životního prostředí.  Navrhovaná lhůta čtyř let po zveřejnění proto představuje 
vhodný kompromis mezi návrhem Komise a Rady.  U znění Rady hrozí odchylné způsoby jeho 
uplatňování členskými státy, neboť příslušné orgány si mohou pojem „hlavní činnost“ 
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vykládat různě, což by v oblasti průmyslu vedlo k odlišnému zacházení a nerovným 
podmínkám.

Pozměňovací návrh 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Do pěti let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se hlavní činnosti zařízení 
příslušný orgán zajistí, aby

3. Do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se činnosti zařízení příslušný 
orgán zajistí, aby

Or. en

Odůvodnění

Úprava textu navrženého Radou.

Pozměňovací návrh 170
Kriton Arsenis

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Do pěti let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se hlavní činnosti zařízení 
příslušný orgán zajistí, aby

3. Do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se hlavní činnosti zařízení 
příslušný orgán zajistí, aby

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Inés Ayala Sender

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Do pěti let od zveřejnění rozhodnutí 
o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 
týkajícího se hlavní činnosti zařízení 
příslušný orgán zajistí, aby

3. Příslušný orgán zpravidla do pěti let od 
zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT 
podle čl. 13 odst. 5 týkajícího se hlavní 
činnosti zařízení zajistí, aby

Or. en

Odůvodnění

Obecné pravidlo pětileté časové lhůty pro uplatňování dokumentů o BAT, jež byly podrobeny 
přezkoumání, nemůže být pro všechna průmyslová odvětví v celé Evropě realistická.

Pozměňovací návrh 172
Frédérique Ries

Postoj Rady 
Čl. 21. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

V rámci období, po jehož uplynutí je nezbytné aktualizované závěry o BAT plnit, je třeba 
v souladu s navrhovaným zněním Rady v bodu odůvodnění 21 zvážit investiční cykly 
provozovatele.
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Pozměňovací návrh 173
Marianne Thyssen

Postoj Rady 
Čl. 21. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou stanovit pro 
přezkoumání a aktualizaci podmínek 
povolení delší období, pokud je to řádně 
odůvodněno na základě kritérií 
stanovených touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zohlednit dobu návratnosti investic, jež je pro každé odvětví specifická. Povolení 
by proto měla být udělována na delší období, aby tak provozovatelé měli zajištěnu právní 
jistotu.

Pozměňovací návrh 174
Esther de Lange

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Při přezkoumání se zohlední všechny nové 
nebo aktualizované závěry o BAT 
použitelné pro dané zařízení, které byly 
v souladu s čl. 13 odst. 5 přijaty od udělení 
povolení nebo jeho posledního 
přezkoumání.

Při přezkoumání se zohlední investiční 
cykly a všechny nové nebo aktualizované 
závěry o BAT použitelné pro dané zařízení, 
které byly v souladu s čl. 13 odst. 5 přijaty 
od udělení povolení nebo jeho posledního 
přezkoumání.

Or. en

Odůvodnění

V případě, kdy se stávající zařízení potřebují přizpůsobit novým požadavkům obsaženým 
v dokumentech BREF, je třeba zohlednit investiční cykly. 
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Pozměňovací návrh 175
Andres Perello Rodriguez

Postoj Rady 
Čl. 21. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Ve zvláštních případech, v nichž 
z přezkoumání a aktualizace povolení 
vyplyne, že k zavedení nových nejlepších 
dostupných technik může být po 
zveřejnění rozhodnutí týkajícího 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. es

Odůvodnění

Do znění textu byl začleněn bod odůvodnění 21 společného postoje. V rámci aktualizace 
podmínek povolení by náklady vyplývající ze závěrů o BAT a jejich přínosy měly být 
zohledněny pokaždé, jsou-li z hospodářského a technického hlediska uskutečnitelné.

Pozměňovací návrh 176
Elisabetta Gardini

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Ve zvláštních případech, v nichž 
z přezkoumání a aktualizace povolení 
vyplyne, že k zavedení nových nejlepších 
dostupných technik může být po 
zveřejnění rozhodnutí týkajícího 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.
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Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá znění bodu odůvodnění 21, což umožňuje, aby byly řádně 
zohledněny náklady a přínosy související s technickou a finanční proveditelností aktualizace 
povolení. 

Pozměňovací návrh 177
Thomas Ulmer

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Pokud se na zařízení nevztahují žádné 
závěry o BAT, podmínky povolení se 
přezkoumají a v případě nutnosti 
aktualizují, pokud vývoj v oblasti 
nejlepších dostupných technik umožňuje 
významné snížení emisí.

4. Pokud se na zařízení nevztahují žádné 
závěry o BAT, podmínky povolení se 
přezkoumají a v případě nutnosti 
aktualizují, pokud vývoj v oblasti 
nejlepších dostupných technik umožňuje 
významné snížení emisí, aniž by tím byly 
způsobeny neúměrně vysoké náklady ve 
srovnání s přínosy pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Aktualizace podmínek povolení musí zohledňovat typické investiční cykly, přičemž by 
dotčeným provozovatelům zařízení neměla oproti přínosům pro životní prostředí způsobovat 
neúměrně vysoké náklady. Možnosti pro dovybavení stávajícího zařízení na snižování emisí 
jsou v mnoha případech velmi omezené.

Pozměňovací návrh 178
Åsa Westlund

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 5 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je nezbytné dodržovat novou nebo 
revidovanou normu kvality životního 
prostředí v souladu s článkem 18.

c) je to nezbytné pro zajištění souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/81/ES ze dne 23. října 2001 
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o národních emisních stropech pro 
některé látky znečisťující ovzduší nebo 
normou kvality životního prostředí 
v souladu s článkem 18.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že cíle, které pro kvalitu ovzduší stanovila směrnice o národních emisních 
stropech, většina členských států nesplní. Příslušné orgány by proto měly mít také možnost 
znovu zvážit povolení pro příslušná zařízení a v případě potřeby je aktualizovat, je-li nezbytné 
zajistit, aby stropy stanovené touto směrnicí byly splněny.

Pozměňovací návrh 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 5 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je nezbytné dodržovat novou nebo 
revidovanou normu kvality životního 
prostředí v souladu s článkem 18.

c) je to nezbytné pro zajištění souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/81/ES ze dne 23. října 2001 
o národních emisních stropech pro 
některé látky znečisťující ovzduší1 nebo 
normou kvality životního prostředí 
v souladu s článkem 18.
1 Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 39 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 180
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady 
Čl. 21 – odst. 5 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) je nezbytné dodržovat novou nebo 
revidovanou normu kvality životního 
prostředí v souladu s článkem 18.

c) je to nezbytné pro zajištění souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/81/ES ze dne 23. října 2001 
o národních emisních stropech pro 
některé látky znečisťující ovzduší1 nebo 
normou kvality životního prostředí 
v souladu s článkem 18.
1 Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

(Obnovuje pozměňovací návrh 39 z prvního čtení.)

Odůvodnění

Příslušné orgány členského státu by měly mít možnost znovu zvážit povolení pro příslušná 
zařízení a v případě potřeby je aktualizovat, je-li nezbytné zajistit, aby stropy stanovené 
směrnicí o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší byly splněny.

Pozměňovací návrh 181
Anja Weisgerber

Postoj Rady 
Článek 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 22 článek vypuštěn

Or. en

Odůvodnění

Způsob ochrany půdy velmi závisí na místních podmínkách a dané lokalitě a musí být řízen 
příslušnými orgány v souladu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí. Příliš podrobný popis opatření (jako je základní zpráva 
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s kvantifikovanými údaji podle článku 22) ohrožuje zásady subsidiarity a proporcionality.

Pozměňovací návrh 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu nebo uvolňování příslušných 
nebezpečných látek, a s ohledem na 
možnost kontaminace půdy a podzemních 
vod v místě zařízení vypracuje 
provozovatel základní zprávu a předloží ji 
příslušnému orgánu před zahájením 
provozu zařízení či před první aktualizací 
povolení pro zařízení provedenou po ….*.

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu nebo uvolňování významného 
množství příslušných nebezpečných látek, 
a s ohledem na možnost kontaminace půdy 
a podzemních vod v místě zařízení 
vypracuje provozovatel základní zprávu 
a předloží ji příslušnému orgánu před 
zahájením provozu zařízení či před první 
aktualizací povolení pro zařízení 
provedenou po ….*. 

V případě, kdy jsou již ustanovení 
o ochraně vodních toků a půdy 
v jednotlivých členských státech 
prováděna, členské státy základní zprávy 
nevyhotovují.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Esther de Lange

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu nebo uvolňování příslušných 
nebezpečných látek, a s ohledem na 
možnost kontaminace půdy a podzemních 
vod v místě zařízení vypracuje 
provozovatel základní zprávu a předloží ji 
příslušnému orgánu před zahájením 
provozu zařízení či před první aktualizací 

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu nebo uvolňování významného 
množství příslušných nebezpečných látek, 
a s ohledem na možnost kontaminace půdy 
a podzemních vod v místě zařízení 
vypracuje provozovatel základní zprávu 
a předloží ji příslušnému orgánu před 
zahájením provozu zařízení či před první 
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povolení pro zařízení provedenou po ….*. aktualizací povolení pro zařízení 
provedenou po ….*

Jsou-li již ustanovení o ochraně vodních 
toků a půdy v jednotlivých členských 
státech provedena, nemá příslušný orgán 
povinnost vyžadovat základní zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyvarovat se dvojí regulaci, pokud je ochrana půdy právně upravena již na 
vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 184
Mairead McGuinness

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu nebo uvolňování příslušných 
nebezpečných látek, a s ohledem na 
možnost kontaminace půdy a podzemních 
vod v místě zařízení vypracuje 
provozovatel základní zprávu a předloží ji 
příslušnému orgánu před zahájením 
provozu zařízení či před první aktualizací 
povolení pro zařízení provedenou po ….*.

2. Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu nebo uvolňování významného 
množství příslušných nebezpečných látek, 
a s ohledem na možnost kontaminace půdy 
a podzemních vod v místě zařízení 
vypracuje provozovatel základní zprávu 
a předloží ji příslušnému orgánu před 
zahájením provozu zařízení či před první 
aktualizací povolení pro zařízení 
provedenou po ….*

V případě, kdy jsou již ustanovení 
o ochraně vodních toků a půdy 
v jednotlivých členských státech 
prováděna, členské státy základní zprávy 
nevyhotovují.

Or. en

Odůvodnění

Byrokracie související s psaním zprávy o půdních podmínkách by si vyžádala velkou 
administrativní zátěž a velmi vysoké náklady jak pro zemědělce, tak pro vnitrostátní orgány. 
Předpokládá se, že by tato zpráva měla zajistit ochranu vodních toků a půdy. Tato 
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problematika je ovšem již právně upravena na evropské úrovni a ochrana půdy je právně 
ošetřena na vnitrostátní úrovni. Proto je v tomto případě třeba vyvarovat se dvojí regulace. 
Slovo „kvantifikované“ by mělo být odstraněno. 

Pozměňovací návrh 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit kvantifikované 
srovnání se stavem při úplném ukončení 
činností podle odstavce 3.

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit srovnání se 
stavem při úplném ukončení činností podle 
odstavce 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Esther de Lange

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit kvantifikované 
srovnání se stavem při úplném ukončení 
činností podle odstavce 3.

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit srovnání se 
stavem při úplném ukončení činností podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyvarovat se dvojí regulace, pokud je ochrana půdy právně upravena již na 
vnitrostátní úrovni.
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Pozměňovací návrh 187
Mairead McGuinness

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit kvantifikované 
srovnání se stavem při úplném ukončení 
činností podle odstavce 3.

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit srovnání se 
stavem při úplném ukončení činností podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Byrokracie související s psaním zprávy o půdních podmínkách by si vyžádala velkou 
administrativní zátěž a velmi vysoké náklady jak pro zemědělce, tak pro vnitrostátní orgány. 
Předpokládá se, že by tato zpráva měla zajistit ochranu vodních toků a půdy. Tato 
problematika je ovšem již právně upravena na evropské úrovni a ochrana půdy je právně 
ošetřena na vnitrostátní úrovni. Proto je v tomto případě třeba vyvarovat se dvojí regulace. 
Slovo „kvantifikované“ by mělo být odstraněno. 

Pozměňovací návrh 188
Catherine Soullie

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit kvantifikované 
srovnání se stavem při úplném ukončení 
činností podle odstavce 3.

Základní zpráva musí obsahovat 
informace, které jsou zapotřebí k určení 
stavu půdy a kontaminace podzemních 
vod, aby bylo možno učinit srovnání se 
stavem při úplném ukončení činností podle 
odstavce 3.

Or. fr

Odůvodnění

Základní zpráva vzhledem k dostupným technikám nevyžaduje, aby bylo systematicky 
prováděno kvantitativní srovnání pro každou půdní složku a složku podzemních vod, a proto 
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může postačovat kvalitativní analýza.

Pozměňovací návrh 189
Marianne Thyssen

Postoj Rady 
Čl. 22. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě, kdy ustanovení o ochraně 
vodních toků a půdy jsou již v jednotlivých 
členských státech prováděna, členské státy 
nevyžadují, aby provozovatel vyhotovil 
základní zprávu.

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.

Pozměňovací návrh 190
Christa Klaß

Postoj Rady 
Čl. 22. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě, kdy jsou již ustanovení 
o ochraně vodních toků a půdy 
v jednotlivých členských státech 
prováděna, členské státy základní zprávy 
nevyhotovují.

Or. xm
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Odůvodnění

Další související administrativní a monitorovací povinnosti, jež jsou s psaním zprávy 
o půdních podmínkách spojeny, nijak nesouvisejí se zamýšlenou přidanou hodnotou pro 
ochranu životního prostředí či záměrem snížit zbytečnou byrokracii, jež jsou obsahem celé 
směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění. Proto je v tomto případě třeba 
vyvarovat se dvojí regulace. Požadavky na ochranu vodních toků jsou v každém případě 
regulovány na evropské úrovni, zatímco ochrana půdy je právně upravena na úrovni 
jednotlivých členských států, a to na základě zásady subsidiarity. 

Pozměňovací návrh 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo významné znečištění 
půdy nebo podzemních vod těmito 
nebezpečnými látkami, učiní provozovatel 
kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 
aby bylo dané místo uvedeno do 
zmíněného stavu. Za tímto účelem lze 
zohlednit technickou proveditelnost 
takových opatření.

3. Při úplném ukončení činností informuje
provozovatel příslušný orgán a posoudí 
stav kontaminace půdy a podzemních vod 
příslušnými nebezpečnými látkami 
používanými, vyráběnými nebo 
uvolňovanými daným zařízením. Pokud 
zařízení oproti stavu uvedenému v základní 
zprávě podle odstavce 2 způsobilo 
znečištění půdy nebo podzemních vod 
těmito nebezpečnými látkami, učiní 
provozovatel kroky nezbytné k odstranění 
znečištění tak, aby bylo dané místo 
uvedeno do zmíněného stavu. Členské 
státy mohou po provozovateli vyžadovat, 
aby místo uvedl do stavu, jenž oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě povede 
k dalšímu zlepšení kvality půdy 
a podzemní vody.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novému textu Rady. Sanace by se neměla zakládat na „budoucím 
schváleném způsobu využívání“, neboť poté, co zařízení je odstaveno, dochází k takovému  
budoucímu schválenému způsobu využívání jen zřídka. Členským státům, jejichž vnitrostátní 
právní předpisy upravují ochranu půdy, by mělo být dovoleno přijímat další kroky.
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Pozměňovací návrh 192
Catherine Soullie

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo významné znečištění 
půdy nebo podzemních vod těmito 
nebezpečnými látkami, učiní provozovatel 
kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 
aby bylo dané místo uvedeno do 
zmíněného stavu. Za tímto účelem lze 
zohlednit technickou proveditelnost 
takových opatření.

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo významné znečištění 
půdy nebo podzemních vod těmito 
nebezpečnými látkami, učiní provozovatel 
kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 
aby bylo dané místo uvedeno do stavu, 
který bude odpovídat jeho stávajícímu či 
budoucímu způsobu využívání, jež 
příslušný orgán vzhledem k rizikům pro 
životní prostředí a lidské zdraví schválil ve 
svém původním povolení. Za tímto účelem 
lze zohlednit technickou a ekonomickou 
proveditelnost takových opatření.

Or. fr

Odůvodnění

V tomto odstavci je nezbytné zdůraznit, že místo by mělo být uvedeno do stavu, který odpovídá 
jeho stávajícímu či budoucímu schválenému způsobu využívání a zohlednit přitom rizika pro 
životní prostředí a lidské zdraví. 

Pozměňovací návrh 193
Oreste Rossi

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
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nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo významné znečištění 
půdy nebo podzemních vod těmito 
nebezpečnými látkami, učiní provozovatel 
kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 
aby bylo dané místo uvedeno do 
zmíněného stavu. Za tímto účelem lze 
zohlednit technickou proveditelnost 
takových opatření.

nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením a vyhotoví analýzu rizik. Pokud 
se na základě tohoto hodnocení rizik zjistí, 
že zařízení oproti stavu uvedenému 
v základní zprávě podle odstavce 2 
způsobilo významné znečištění půdy nebo 
podzemních vod těmito nebezpečnými 
látkami, učiní provozovatel kroky nezbytné 
k odstranění znečištění tak, aby bylo dané 
místo uvedeno do zmíněného stavu.
 Za tímto účelem lze zohlednit technickou 
proveditelnost takových opatření.

Or. xm

Odůvodnění

Veškeré jednání by se mělo opírat o hodnocení rizik a jeho nedílnou součástí by mělo být 
budoucí využití místní půdy.

Pozměňovací návrh 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo významné znečištění 
půdy nebo podzemních vod těmito 
nebezpečnými látkami, učiní provozovatel 
kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 
aby bylo dané místo uvedeno do 
zmíněného stavu. Za tímto účelem lze 
zohlednit technickou proveditelnost 
takových opatření.

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod těmito nebezpečnými 
látkami, učiní provozovatel kroky nezbytné 
k odstranění znečištění tak, aby bylo dané 
místo uvedeno do zmíněného stavu. 
Za tímto účelem lze zohlednit technickou 
proveditelnost takových opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Úprava textu navrženého Radou.

Pozměňovací návrh 195
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo významné znečištění 
půdy nebo podzemních vod těmito 
nebezpečnými látkami, učiní provozovatel 
kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 
aby bylo dané místo uvedeno do 
zmíněného stavu. Za tímto účelem lze 
zohlednit technickou proveditelnost
takových opatření. 

3. Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy 
a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami používanými, 
vyráběnými nebo uvolňovanými daným 
zařízením. Pokud zařízení oproti stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo významné znečištění 
půdy nebo podzemních vod těmito 
nebezpečnými látkami, učiní provozovatel 
kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, 
aby bylo dané místo uvedeno do 
zmíněného stavu. Za tímto účelem lze 
zohlednit technickou a ekonomickou 
proveditelnost takových opatření. 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zvážit rovněž ekonomickou proveditelnost. Při zvažování možností sanace by se 
mělo vycházet z přístupu založeného na posouzení rizika a měly by být zvoleny takové způsoby 
sanace, které jsou technicky proveditelné a které nevedou k neúměrně vysokým nákladům ve 
srovnání s přínosy pro životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 196
Marianne Thyssen

Postoj Rady 
Čl. 22. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě, kdy ustanovení o ochraně 
vodních toků a půdy jsou již v jednotlivých 
členských státech prováděna, členské státy 
od operátora nevyžadují, aby posoudil stav 
kontaminace půdy a podzemních vod 
příslušnými nebezpečnými látkami 
používanými, vyráběnými nebo 
uvolňovanými daným zařízením.

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.

Pozměňovací návrh 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, přijme
provozovatel po úplném ukončení činnosti 
a v případě, že kontaminace půdy 
a podzemních vod daného místa 
představuje významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí v důsledku 
povolených činností prováděných 
provozovatelem před první aktualizací 
povolení vztahujícího se k zařízení po …, a 

Aniž je dotčen první pododstavec, přijme 
provozovatel po úplném ukončení činnosti 
a v případě, že kontaminace půdy 
a podzemních vod daného místa 
představuje riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí v důsledku povolených 
činností prováděných provozovatelem před 
první aktualizací povolení vztahujícího se 
k zařízení po …, a s přihlédnutím 
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s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení 
stanoveným podle čl. 12 odst. 1 písm. d) 
nezbytná opatření k odstranění, regulaci, 
izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo, 
vzhledem k současnému nebo budoucímu 
schválenému způsobu využívání, přestalo 
uvedené riziko představovat.

k podmínkám místa zařízení stanoveným 
podle čl. 12 odst. 1 písm. d) nezbytná 
opatření k odstranění, regulaci, izolaci 
nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek přinejmenším do 
takové míry, aby dané místo přestalo 
uvedené riziko představovat.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novému textu Rady. Sanace by se neměla zakládat na „budoucím 
schváleném způsobu využívání“, neboť poté, co zařízení je odstaveno, dochází k takovému  
budoucímu schválenému způsobu využívání jen zřídka. Členským státům, jejichž vnitrostátní
právní předpisy upravují ochranu půdy, by mělo být dovoleno přijímat další kroky.

Pozměňovací návrh 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, přijme 
provozovatel po úplném ukončení činnosti 
a v případě, že kontaminace půdy 
a podzemních vod daného místa 
představuje významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí v důsledku 
povolených činností prováděných 
provozovatelem před první aktualizací 
povolení vztahujícího se k zařízení po …, a 
s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení 
stanoveným podle čl. 12 odst. 1 písm. d) 
nezbytná opatření k odstranění, regulaci,
izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo, 
vzhledem k současnému nebo budoucímu 
schválenému způsobu využívání, přestalo 
uvedené riziko představovat.

Aniž je dotčen první pododstavec, přijme 
provozovatel po úplném ukončení činnosti 
a v případě, že kontaminace půdy 
a podzemních vod daného místa 
představuje riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí v důsledku povolených 
činností prováděných provozovatelem před 
první aktualizací povolení vztahujícího se 
k zařízení po …, a s přihlédnutím 
k podmínkám místa zařízení stanoveným 
podle čl. 12 odst. 1 písm. d) nezbytná 
opatření k odstranění, regulaci, izolaci 
nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo 
přestalo uvedené riziko představovat.

Or. en
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Odůvodnění

Úprava textu navrženého Radou.

Pozměňovací návrh 199
Catherine Soullie

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, přijme 
provozovatel po úplném ukončení činnosti 
a v případě, že kontaminace půdy 
a podzemních vod daného místa 
představuje významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí v důsledku 
povolených činností prováděných 
provozovatelem před první aktualizací 
povolení vztahujícího se k zařízení po …, a 
s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení 
stanoveným podle čl. 12 odst. 1 písm. d) 
nezbytná opatření k odstranění, regulaci, 
izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo, 
vzhledem k současnému nebo budoucímu 
schválenému způsobu využívání, přestalo 
uvedené riziko představovat.

Aniž je dotčen první pododstavec, přijme 
provozovatel po úplném ukončení činnosti 
a v případě, že kontaminace půdy 
a podzemních vod daného místa 
představuje významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí v důsledku 
povolených činností prováděných 
provozovatelem před první aktualizací 
povolení vztahujícího se k zařízení po …, a 
s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení 
stanoveným podle čl. 12 odst. 1 písm. d) 
nezbytná opatření k odstranění, regulaci, 
izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo, 
vzhledem k současnému nebo budoucímu 
způsobu využívání schválenému 
příslušným orgánem v okamžiku vydání 
původního povolení, přestalo uvedené 
riziko představovat.

Or. fr

Odůvodnění

V tomto odstavci je nezbytné zdůraznit, že místo by mělo být vráceno do stavu, který odpovídá 
jeho stávajícímu či budoucímu schválenému způsobu využívání, že by přitom měla být 
zohledněna rizika pro životní prostředí a lidské zdraví.
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Pozměňovací návrh 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Pokud se od provozovatele nepožaduje 
vypracování základní zprávy podle 
odstavce 2, učiní provozovatel po úplném 
ukončení činnosti nezbytná opatření, která 
jsou zaměřena na odstranění, regulaci, 
izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo, 
vzhledem k současnému nebo budoucímu 
schválenému způsobu využívání, již 
v důsledku kontaminace půdy 
a podzemních vod plynoucí z povolených 
činností a s přihlédnutím k podmínkám 
místa zařízení stanoveným podle 
čl. 12 odst. 1 písm. d) nepředstavovalo 
žádné významné riziko pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí.

4. Pokud se od provozovatele nepožaduje 
vypracování základní zprávy podle 
odstavce 2, učiní provozovatel po úplném 
ukončení činnosti nezbytná opatření, která 
jsou zaměřena na odstranění, regulaci, 
izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek přinejmenším do 
takové míry, aby dané místo již v důsledku 
kontaminace půdy a podzemních vod 
plynoucí z povolených činností a 
s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení 
stanoveným podle čl. 12 odst. 1 písm. d) 
nepředstavovalo žádné významné riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novému textu Rady. Sanace by se neměla zakládat na „budoucím 
schváleném způsobu využívání“, neboť poté, co zařízení je odstaveno, dochází k takovému  
budoucímu schválenému způsobu využívání jen zřídka. Členským státům, jejichž vnitrostátní 
právní předpisy upravují ochranu půdy, by mělo být dovoleno přijímat další kroky.

Pozměňovací návrh 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4.  Pokud se od provozovatele nepožaduje 
vypracování základní zprávy podle 
odstavce 2, učiní provozovatel po úplném 
ukončení činnosti nezbytná opatření, která 
jsou zaměřena na odstranění, regulaci, 

4. Pokud se od provozovatele nepožaduje 
vypracování základní zprávy podle 
odstavce 2, učiní provozovatel po úplném 
ukončení činnosti nezbytná opatření, která 
jsou zaměřena na odstranění, regulaci, 
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izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo, 
vzhledem k současnému nebo budoucímu 
schválenému způsobu využívání, již 
v důsledku kontaminace půdy 
a podzemních vod plynoucí z povolených 
činností a s přihlédnutím k podmínkám 
místa zařízení stanoveným podle 
čl. 12 odst. 1 písm. d) nepředstavovalo 
žádné významné riziko pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí.

izolaci nebo snížení množství příslušných 
nebezpečných látek tak, aby dané místo již 
v důsledku kontaminace půdy 
a podzemních vod plynoucí z povolených 
činností a s přihlédnutím k podmínkám 
místa zařízení stanoveným podle čl. 12 
odst. 1 písm. d) nepředstavovalo žádné 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí.

Or. en

(Úprava textu navrženého Radou. (První čtení v EP, čl. 25 odst. 4)

Pozměňovací návrh 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Postoj Rady 
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se vykládá v souladu se 
zásadami uvedenými v čl. 191 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Členské státy navíc zajistí, aby široká 
veřejnost byla řádně informována, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
k plnění zásad uvedených v této smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Christa Klaß

Postoj Rady 
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se 
stanoví na základě systematického 

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se 
stanoví na základě systematického 
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posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než tři roky.

posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než deset let.

Or. xm

Odůvodnění

Povinnost provozovatele zařízení informovat orgány o dodržování podmínek povolení i 
o nehodách a porušení podmínek povolení proto, aby tyto orgány měly vždy k dispozici 
veškeré podstatné informace, je stanovena již v článcích 7 a 8. Dodatečné inspekce vedou ke 
zbytečné byrokracii a vnitrostátním orgánům a zemědělcům zvyšují náklady. Desetiletý 
interval mezi inspekcemi je tedy pro zařízení představující nejnižší riziko dostatečný.

Pozměňovací návrh 204
Esther de Lange

Postoj Rady 
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se 
stanoví na základě systematického 
posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než tři roky.

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě 
nebo rovnocennými metodami kontroly se 
stanoví na základě systematického 
posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než pět let.

Or. en

Odůvodnění

Stále častěji jsou uplatňovány nové metody kontroly, například elektronické monitorování, jež 
využívají moderní informační technologie, a mohou být k inspekčním prohlídkám dobrou 
alternativou, neboť mohou snížit administrativní zátěž. 
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Pozměňovací návrh 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady 
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se 
stanoví na základě systematického 
posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než tři roky.

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se 
stanoví na základě systematického 
posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Mairead McGuinness

Postoj Rady 
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se 
stanoví na základě systematického 
posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než tři roky.

Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se 
stanoví na základě systematického 
posuzování rizik v oblasti životního 
prostředí u dotyčných zařízení, přičemž 
v případě zařízení představujících nejvyšší 
riziko nesmí být delší než jeden rok a 
v případě zařízení představujících nejnižší 
riziko delší než pět let.

Or. en

Odůvodnění

Četnost inspekcí, která je odvislá od rizik a má podobu prohlídek na místě, je pro zemědělské 
podniky nepřiměřená. Ve stávajícím návrhu se uvádí, že provozovatel musí vyhotovit zprávu 
o dodržování právních předpisů týkajících se postupů povolování a musí neprodleně 
ohlašovat případy jejich porušení. Proto mají orgány vždy veškeré důležité informace 
k dispozici. Inspekce prováděné každých pět let jsou pro zařízení představující nízké riziko 
dostatečné. Posouzení rizika by měla uznávat systémy, jež jsou kontrolám a inspekcím 
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podrobovány pravidelně, jako je tomu například u systémů zemědělského pojištění.

Pozměňovací návrh 207
Kriton Arsenis

Postoj Rady 
Čl. 23. – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Při provádění takové mimořádné inspekce 
mohou příslušné orgány požadovat, aby 
provozovatelé poskytli veškeré informace, 
včetně zdravotních statistik, pro 
prozkoumání rozsahu havárií, nehod 
a případů nedodržování právních 
předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Åsa Westlund

Postoj Rady 
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) účast v programu Unie pro systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS).

c) účast provozovatele v programu Unie 
pro systém řízení podniků a auditu 
z hlediska ochrany životního prostředí 
(EMAS) nebo provádění rovnocenných 
systémů environmentálního řízení.

Or. en

Odůvodnění

Systém environmentálního řízení může být užitečný pro sanaci místa a kontrolu znečišťujících 
látek. Systém řízení Evropského společenství EMAS ovšem není jediným systémem řízení 
podniků z hlediska životního prostředí, které existují. Ke snazšímu provádění této směrnice by 
měly přispět také jiné podobné systémy environmentálního řízení, jako je například ISO.
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Pozměňovací návrh 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady 
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) účast v programu Společenství pro 
systém řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (EMAS).

c) účast v programu Společenství pro 
systém řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (EMAS) nebo 
jiných akreditovaných systémech pro 
dodržování podmínek v odvětví průmyslu, 
jež provádějí pravidelné kontroly či 
inspekce.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Mairead McGuinness

Postoj Rady 
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) účast v programu Společenství pro 
systém řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (EMAS).

c) účast v programu Společenství pro 
systém řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (EMAS) nebo 
jiných akreditovaných systémech pro 
dodržování podmínek v odvětví průmyslu, 
jež provádějí pravidelné kontroly či 
inspekce.

Or. en

Odůvodnění

Četnost inspekcí, která je odvislá od rizik a má podobu prohlídek na místě, je pro zemědělské 
podniky nepřiměřená. Ve stávajícím návrhu se uvádí, že provozovatel musí vyhotovit zprávu 
o dodržování právních předpisů týkajících se postupů povolování a musí neprodleně 
ohlašovat případy jejich porušení. Proto mají orgány vždy veškeré důležité informace 
k dispozici. Inspekce prováděné každých pět let jsou pro zařízení představující nízké riziko 
dostatečné. Posouzení rizika by měla uznávat systémy, jež jsou kontrolám a inspekcím 
podrobovány pravidelně, jako je tomu například u systémů zemědělského pojištění.
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Pozměňovací návrh 211
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) účast v programu Unie pro systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS).

c) účast v programu Unie pro systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS) nebo v jiném 
rovnocenném standardizovaném systému 
environmentálního řízení.

Or. en

Odůvodnění

V evropském průmyslovém odvětví se hojně používá globální systém environmentálního řízení 
ISO 14001. Proto je důležité v právních předpisech umožnit, aby mohly být používány také 
jiné standardizované systémy environmentálního řízení.

Pozměňovací návrh 212
Christofer Fjellner

Postoj Rady
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) účast v programu Unie pro systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS).

c) účast v programu Unie pro systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS) nebo 
v rovnocenném systému 
environmentálního řízení.

Or. en

Odůvodnění

Rada navrhuje, aby četnost inspekcí prováděných orgány zohledňovala mimo jiné také 
zapojení zařízení do evropského systému environmentálního řízení EMAS.  V několika zemích 
jsou ovšem mnohem běžněji používány jiné systémy environmentálního řízení jako například 
ISO 14001. Je třeba také zohlednit uplatňování těchto rovnocenných systémů 
environmentálního řízení. 
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Pozměňovací návrh 213
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) účast v programu Unie pro systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS).

c) účast v programu Unie pro systém řízení 
podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS) nebo v ISO 
14 001.

Or. en

Odůvodnění

Při sestavování plánů inspekcí je třeba každopádně přihlédnout k tomu, že kromě systému 
řízení EMAS mohou provozovatelé uplatňovat také systém řízení v souladu s normou ISO 
14001. Tento pozměňovací návrh usiluje o kompromis mezi postojem a pozměňovacím 
návrhem 44 z prvního čtení Parlamentu. 

Pozměňovací návrh 214
Marianne Thyssen

Postoj Rady
Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Návrh zprávy se zasílá dotyčnému 
provozovateli a konečná zpráva se 
zpřístupní veřejnosti v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES 
ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí do tří 
měsíců po uskutečnění prohlídky na 
místě.

Návrh zprávy se zasílá dotyčnému 
provozovateli do dvou měsíců po 
uskutečnění prohlídky na místě a konečná 
zpráva se zpřístupní veřejnosti v souladu 
s článkem 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 
28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
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- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Pozměňovací návrh 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ca) o udělení výjimky v souladu 
s čl. 15 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Možnost udělit výjimku z BAT je natolik významnou záležitostí, že by se rozhodovacího 
procesu měla – v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy – účastnit také veřejnost. 

Pozměňovací návrh 216
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Po přijetí rozhodnutí o udělení,
přezkoumání či aktualizaci povolení 
příslušný orgán zpřístupní veřejnosti, a to 
i prostřednictvím internetu v souvislosti 
s písmeny a) a b), tyto informace:

2. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení 
příslušný orgán zpřístupní veřejnosti, a to 
i prostřednictvím internetu v souvislosti 
s písmeny a) až  f) a odstavcem 3, tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 54 z prvního čtení.
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Aby byla tato informace přístupná veřejnosti, měla by být zveřejněna na internetu.

Pozměňovací návrh 217
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení 
příslušný orgán zpřístupní veřejnosti, a to 
i prostřednictvím internetu v souvislosti 
s písmeny a) a b), tyto informace:

2. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení 
příslušný orgán zpřístupní veřejnosti, a to 
i prostřednictvím internetu v souvislosti 
s písmeny a) až  f) a odstavcem 3, tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Informace zpřístupňované na internetu by se vzhledem k povinnostem vyplývajícím z Aarhuské 
úmluvy a k postoji EP o posílení transparentnosti neměly omezovat pouze na informace 
uvedené v písmenech a) a b). Pro občany je přístup k dokumentům na internetu velmi důležitý, 
neboť přístup do místních rejstříků jim často ztěžuje lhůta, již pro konzultace vymezuje zákon. 
Obdobně by bez přístupu na internet byli v souvislosti s nahlížením do veřejných rejstříků, jež 
jsou přístupné jen v úředních hodinách, poškozeni ti občané, kteří v těchto běžných úředních 
hodinách pracují. 

Pozměňovací návrh 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení 
příslušný orgán zpřístupní veřejnosti, a to 
i prostřednictvím internetu v souvislosti 
s písmeny a) a b), tyto informace:

2. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení 
příslušný orgán zpřístupní veřejnosti, a to 
i prostřednictvím internetu v souvislosti 
s písmeny a), b) a f) tyto informace:

Or. en
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(Částečně obnovuje pozměňovací návrh 54 z prvního čtení Parlamentu.)

Pozměňovací návrh 219
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 28 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu 50 MW nebo více, bez ohledu na 
typ použitého paliva. 

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení o celkovém účinném tepelném 
příkonu větším než 50 MW, bez ohledu na 
typ použitého paliva.

Or. it

Odůvodnění

Z oblasti působnosti těchto ustanovení by měla být vyňata zdravotnická a nouzová zařízení, 
jež běžně disponují záložní kapacitou ve výši 30–50 % nad rámec aktuálního výkonu.

Pozměňovací návrh 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 28 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu 50 MW nebo více, bez ohledu na 
typ použitého paliva.

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu 20 MW nebo více, bez ohledu na 
typ použitého paliva.

Or. en

Odůvodnění

Na návrh Komise opětovně zavádí  mezní hodnotu 20MW. Bude-li tento pozměňovací návrh 
přijat, uplatní se v celém textu. Snížení kapacity na mezní hodnotu 20 MW by bylo podle 
posouzení dopadu, jež vypracovala Komise, zaměřeno na nejdůležitější emise a dosáhlo by se 
tak nákladově účinného snížení hlavních znečišťujících látek. Očekávaný přínos pro zdraví se 
bude pohybovat v rozmezí od 1 do 2,6 miliard EUR (bez přínosů pro životní prostředí).
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Pozměňovací návrh 221
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Veškerá povolení pro zařízení zahrnující 
spalovací zařízení, kterým byla udělena 
výjimka podle čl. 4 odst. 4 směrnice 
2001/80/ES a která budou v provozu po 
1. lednu 2016, musí obsahovat podmínky 
zajišťující, aby emise z těchto zařízení do 
ovzduší nepřesáhly mezní hodnoty emisí 
stanovené v části 2 přílohy V.

Veškerá povolení pro zařízení zahrnující 
spalovací zařízení, kterým byla udělena 
výjimka podle čl. 4 odst. 4 směrnice 
2001/80/ES a která budou v provozu po 
1. lednu 2016, musí obsahovat podmínky 
zajišťující, aby emise z těchto zařízení do 
ovzduší nepřesáhly mezní hodnoty emisí 
stanovené v části 1 přílohy V.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jde o stávající spalovací zařízení, vztahují se platné mezní hodnoty emisí 
na tato zařízení (příloha V, část 1) a nikoli na nová zařízení (příloha V, část 2).

Pozměňovací návrh 222
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Čl. 30. – odst. 2 – pododstavec 1a -1c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Spalovací zařízení, jež jsou zahrnuta do 
vnitrostátních emisních plánů 
jednotlivých členských států a jež byla 
legálně zřízena v souladu s čl. 4 odst. 6 
směrnice 2001/80/ES, mohou od roku 
2016 pokračovat v provádění těchto plánů 
ke snižování svých celkových ročních 
úrovní emisí uplatňováním mezních 
hodnot emisí stanovených v části 1 přílohy 
V.
Spalovací zařízení, na něž se tento plán 
vztahuje, mohou být osvobozena od 
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povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí 
uvedené v části 1 přílohy V nebo případně 
od stupňů odsíření uvedených v článku 
31.
Mezní hodnoty emisí pro oxid dusíku, 
oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky 
stanovené v povolení pro spalovací 
zařízení platném k 31. prosinci 2015, 
zejména v souladu s požadavky směrnic 
2001/80/ES a 2008/1/ES, je přinejmenším 
třeba zachovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Dojde-li k rozšíření spalovacího 
zařízení, použijí se na rozšířenou část 
zařízení ovlivněnou touto změnou mezní 
hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy 
V ve vztahu k celkovému jmenovitému 
tepelnému příkonu celého spalovacího 
zařízení. V případě změny spalovacího 
zařízení, která může mít dopad na životní 
prostředí a která se týká části zařízení, jež 
má jmenovitý tepelný příkon 50 MW nebo 
více, se mezní hodnoty emisí stanovené 
v části 2 přílohy V použijí na tu část 
zařízení, která se změnila ve vztahu 
k celkovému jmenovitému tepelnému 
příkonu celého spalovacího zařízení.

7. Dojde-li k rozšíření spalovacího 
zařízení, použijí se na rozšířenou část 
zařízení ovlivněnou touto změnou mezní 
hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy 
V ve vztahu k celkovému jmenovitému 
tepelnému příkonu celého spalovacího 
zařízení. V případě změny spalovacího 
zařízení, která může mít dopad na životní 
prostředí a která se týká části zařízení, jež 
má jmenovitý tepelný příkon 20 MW nebo 
více, se mezní hodnoty emisí stanovené 
v části 2 přílohy V použijí na tu část 
zařízení, která se změnila ve vztahu 
k celkovému jmenovitému tepelnému 
příkonu celého spalovacího zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 57 z prvního čtení. Tato zařízení jsou hlavním zdrojem emisí, 
a proto by měla být v souladu s původním návrhem Komise zahrnuta do oblasti působnosti 
směrnice. Aby byl zachován soulad s oblastí působnosti směrnice o systému EU pro 
obchodování s emisemi, musí být mezní hodnota snížena na 20 MW.
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Pozměňovací návrh 224
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

7. Dojde-li k rozšíření spalovacího 
zařízení, použijí se na rozšířenou část 
zařízení ovlivněnou touto změnou mezní 
hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy
V ve vztahu k celkovému jmenovitému 
tepelnému příkonu celého spalovacího 
zařízení. V případě změny spalovacího 
zařízení, která může mít dopad na životní 
prostředí a která se týká části zařízení, jež 
má jmenovitý tepelný příkon 50 MW nebo 
více, se mezní hodnoty emisí stanovené 
v části 2 přílohy V použijí na tu část 
zařízení, která se změnila ve vztahu 
k celkovému jmenovitému tepelnému 
příkonu celého spalovacího zařízení.

7. Dojde-li k rozšíření spalovacího 
zařízení, použijí se na rozšířenou část 
zařízení ovlivněnou touto změnou mezní 
hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy 
V ve vztahu k celkovému jmenovitému 
tepelnému příkonu celého spalovacího 
zařízení. V případě změny spalovacího 
zařízení, která může mít dopad na životní 
prostředí a která se týká části zařízení, jež 
má účinný tepelný příkon vyšší než 50 
MW, se mezní hodnoty emisí stanovené 
v části 2 přílohy V použijí na tu část 
zařízení, která se změnila ve vztahu 
k celkovému jmenovitému tepelnému 
příkonu celého spalovacího zařízení

Or. it

Odůvodnění

Z oblasti působnosti těchto ustanovení by měla být vyňata zdravotnická a nouzová zařízení, 
jež běžně disponují záložní kapacitou ve výši 30–50 % nad rámec aktuálního výkonu.

Pozměňovací návrh 225
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 8 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) naftové motory; a) naftové a benzínové motory;

Or. en
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Odůvodnění

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Pozměňovací návrh 226
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 8 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) naftové motory; a) naftové motory ve vzájemně 
nepropojených vzdálených oblastech a na 
ostrovech;

Or. en

Odůvodnění

Byly všeobecně uznány provozní zvláštnosti spalovacích motorů (naftových motorů), jež 
využívají tekutá paliva, zejména v systémech s izolovanou výrobou elektřiny, jako jsou 
ostrovy, jež nejsou vzájemně propojeny.

Pozměňovací návrh 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 9

Postoj Rady Pozměňovací návrh

9. Komise na základě nejlepších 
dostupných technik přezkoumá, zda je 
nutné zavést mezní hodnoty emisí na 
úrovni celé Unie a zda je nutné změnit 
mezní hodnoty emisí stanovené v příloze V

vypouští se
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a) pro spalovací zařízení uvedená 
v odstavci 8;

b) pro spalovací zařízení v rafineriích, 
v nichž se spalují zbytky pocházející 
z destilace či zpracování při rafinaci 
surové ropy pro vlastní spotřebu, 
samostatně či s jinými palivy, 
s přihlédnutím ke konkrétní podobě 
energetických systémů daných 
rafinerií;

c)  pro spalovací zařízení spalující plyny 
jiné než zemní plyn;

d)  pro spalovací zařízení v chemických 
zařízeních využívající kapalné zbytky 
z výroby jakožto nekomerční palivo pro 
vlastní spotřebu.

O výsledku tohoto přezkumu, případně 
doplněné legislativním návrhem, podá 
Komise zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě do 31. prosince 2013.

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se revidované znění navržené Radou. Předpokládat vynětí rafinerií nebo chemického 
průmyslu z oblasti působnosti mezních hodnot podle kapitoly III není adekvátní.

Pozměňovací návrh 228
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 9 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

9. Komise na základě nejlepších 
dostupných technik přezkoumá, zda je 
nutné zavést mezní hodnoty emisí na 
úrovni celého Společenství a zda je nutné 
změnit mezní hodnoty emisí stanovené 
v příloze V

9. Komise na základě nejlepších 
dostupných technik, které jsou pro 
jednotlivá odvětví specifické přezkoumá, 
zda je nutné zavést mezní hodnoty emisí na 
úrovni celého Společenství a zda je nutné 
změnit mezní hodnoty emisí stanovené 
v příloze V
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Or. en

Pozměňovací návrh 229
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 9 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

9. Komise na základě nejlepších 
dostupných technik přezkoumá, zda je 
nutné zavést mezní hodnoty emisí na 
úrovni celého Společenství a zda je nutné 
změnit mezní hodnoty emisí stanovené 
v příloze V

9. Komise může na základě nejlepších 
dostupných technik přezkoumat, zda je 
nutné zavést mezní hodnoty emisí na 
úrovni celého Společenství a zda je nutné 
změnit mezní hodnoty emisí stanovené 
v příloze V a v nutných případech je sladit 
s BATAEL

Or. en

Odůvodnění

Úprava nového článku k přezkumu navrženého Radou.
Je nepřijatelné, aby se závazné mezní hodnoty emisí stanovené v kapitole III nevztahovaly na 
ropný a chemický průmysl. Pokud mají být tyto hodnoty upraveny pro potřeby zmíněných 
odvětví, je zapotřebí zachovat pravidlo, aby tato úprava odpovídala BAT.

Pozměňovací návrh 230
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 30 – odst. 9 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

O výsledku tohoto přezkumu, případně 
doplněné legislativním návrhem, podá 
Komise zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě do 31. prosince 2013.

O výsledku tohoto případného přezkumu, 
případně doplněné legislativním návrhem, 
podá Komise zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do 31. prosince 2013.

Or. en

Odůvodnění

Úprava nového článku k přezkumu navrženého Radou. Je nepřijatelné, aby se závazné mezní 
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hodnoty emisí stanovené v kapitole III nevztahovaly na ropný a chemický průmysl. Pokud 
mají být tyto hodnoty upraveny pro potřeby zmíněných odvětví, je zapotřebí zachovat 
pravidlo, aby tato úprava odpovídala BAT.

Pozměňovací návrh 231
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 30. – odst. 9 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Na tato zařízení se budou mezní hodnoty 
emisí podle směrnice 2001/81/ES nadále 
vztahovat až do okamžiku, kdy budou 
referenční dokumenty k BAT 
přezkoumány v souladu s touto směrnicí.

Or. it

Odůvodnění

V různých částech návrhu přepracovaného znění se několikrát odkazuje na mezní hodnoty 
emisí stanovené ve směrnici 2001/81/ES. Výše zmíněný cíl společného postoje je zapotřebí 
výslovně uvést, aby byla zajištěna právní jistota.

Pozměňovací návrh 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Článek 31

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě spalovacích zařízení spalujících 
domácí tuhá paliva, která v důsledku 
vlastností tohoto paliva nemohou splnit 
mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý 
podle čl. 30 odst. 2 a 3, mohou členské 
státy namísto nich použít minimální 
stupně odsíření stanovené v části 5 přílohy 
V, a to v souladu s pravidly pro 
dodržování mezních hodnot stanovenými 
v části 6 uvedené přílohy.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Úprava nového článku navrženého Radou.

Pozměňovací návrh 233
Åsa Westlund

Postoj Rady
Článek 31

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě spalovacích zařízení spalujících 
domácí tuhá paliva, která v důsledku 
vlastností tohoto paliva nemohou splnit 
mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý
podle čl. 30 odst. 2 a 3, mohou členské 
státy namísto nich použít minimální stupně 
odsíření stanovené v části 5 přílohy V, a to 
v souladu s pravidly pro dodržování 
mezních hodnot stanovenými v části 6 
uvedené přílohy.

V případě spalovacích zařízení spalujících 
domácí tuhá paliva, která v důsledku 
vlastností tohoto paliva nemohou splnit 
mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý 
podle čl. 30 odst. 2 a 3, mohou členské 
státy nejpozději do 31. prosince 2017 
namísto nich použít minimální stupně 
odsíření stanovené v části 5 přílohy V, a to 
v souladu s pravidly pro dodržování 
mezních hodnot stanovenými v části 6 
uvedené přílohy a po předchozím 
schválení technické zprávy uvedené 
v čl. 72 odst. 4 písm. a) příslušným 
orgánem.

Komise do 31. prosince 2013 zhodnotí, 
zda může být rozšíření minimálních 
stupňů odsíření stanovených v části 5 
přílohy V povoleno zejména 
s přihlédnutím k nejlepším dostupným 
technikám a k přínosům plynoucím ze 
snížených emisí SO2.

Or. en

Odůvodnění

Změna nových výjimek zavedených Radou.
Členské státy, v nichž existují zařízení používající zvláštní stupeň odsíření, musí z technického 
hlediska zdůvodnit, proč není možné dodržovat řádné mezní hodnoty emisí.
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Pozměňovací návrh 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Postoj Rady
Článek 32

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 32 článek vypuštěn

Or. en

Odůvodnění

Provádění přechodného národního plánu povede ke zvýšení emisí. Toto ustanovení může mít 
za následek narušení hospodářské soutěže v EU, neboť některá spalovací zařízení již 
investovala s cílem splnit příslušné mezní hodnoty emisí a také proto, že ne všechny členské 
státy budou zavádět přechodný národní plán. 

Pozměňovací návrh 235
Oreste Rossi

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2020 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 
plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín se plán vztahuje pouze 
na emise oxidů dusíku.

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2023 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 
plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín se plán vztahuje pouze 
na emise oxidů dusíku.

Or. xm
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Odůvodnění

S cílem zajistit hladký přechod by nejlepší termín ukončení přechodných národních plánů byl 
rok 2023.

Pozměňovací návrh 236
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2020 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 
plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín se plán vztahuje pouze 
na emise oxidů dusíku.

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2022 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 
plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín se plán vztahuje pouze 
na emise oxidů dusíku.

Or. en

Odůvodnění

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons
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Pozměňovací návrh 237
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2020 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 
plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín se plán vztahuje pouze 
na emise oxidů dusíku.

1. V období od 1. ledna 2016 do 31. 
prosince 2018 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 
plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín se plán vztahuje pouze 
na emise oxidů dusíku.

Or. en

Odůvodnění

Období uplatňování přechodných národních plánů, které je stanoveno v postoji, je příliš 
dlouhé a narušilo by plnění cílů Unie týkajících se kvality ovzduší, které jsou stanoveny 
zejména v tematické strategii o znečišťování ovzduší (program Čistý vzduch pro Evropu). 
Pozměňovací návrh je přípustný, protože toto ustanovení nebylo obsaženo v návrhu 
předloženém Komisí.

Pozměňovací návrh 238
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2020 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2020 mohou členské státy 
vypracovat a provádět přechodný národní 
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plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín se plán vztahuje pouze 
na emise oxidů dusíku.

plán, který se bude vztahovat na spalovací 
zařízení, jimž bylo vydáno první povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení a jež byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003. Tento plán u každého 
spalovacího zařízení, na které se vztahuje, 
zahrne emise jedné nebo více těchto 
znečišťujících látek: oxidů dusíku, oxidu 
siřičitého a tuhých znečišťujících látek. 
U plynových turbín a plynových motorů se 
plán vztahuje pouze na emise oxidů dusíku
a oxidu uhelnatého.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže jsou mezní hodnoty emisí CO stanoveny ve směrnici pro spalovací zařízení spalující 
plyn, měl by být oxid uhelnatý zahrnut do přechodných národních plánů. Směrnice věnovaná 
velkým spalovacím zařízením nepokrývala plynové motory. Zůstanou-li plynové motory 
v působnosti nové směrnice, mělo by být možné zahrnout taková zařízení do přechodných 
národních plánů. 

Pozměňovací návrh 239
Oreste Rossi

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín se 
použijí mezní hodnoty emisí pro oxidy 
dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 
přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy 
pro roky 2019 a 2020 se vypočítají na 
základě mezních hodnot příslušných emisí 
stanovených v části 1 přílohy V této 

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín se 
použijí mezní hodnoty emisí pro oxidy
dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 
přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy 
pro roky 2022 a 2023 se vypočítají na 
základě mezních hodnot příslušných emisí 
stanovených v části 1 přílohy V této 
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směrnice nebo tam, kde je to použitelné, 
příslušných stupňů odsíření stanovených 
v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy 
pro roky 2017 a 2018 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2019.

směrnice nebo tam, kde je to použitelné, 
příslušných stupňů odsíření stanovených 
v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy 
pro období 2017 až 2021 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2022.

Or. xm

Odůvodnění

S cílem zajistit hladký přechod by nejlepší termín ukončení přechodných národních plánů byl 
rok 2023.

Pozměňovací návrh 240
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín se 
použijí mezní hodnoty emisí pro oxidy 
dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 
přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy 
pro roky 2019 a 2020 se vypočítají na 
základě mezních hodnot příslušných emisí 
stanovených v části 1 přílohy V této 
směrnice nebo tam, kde je to použitelné, 
příslušných stupňů odsíření stanovených 
v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy 
pro roky 2017 a 2018 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2019. 

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín a 
plynových motorů se použijí mezní 
hodnoty emisí pro oxidy dusíku a oxidu 
uhelnatého stanovené pro tato zařízení 
v části B přílohy VI směrnice 2001/80/ES. 
Stropy pro roky 2019 a 2020 se vypočítají 
na základě mezních hodnot příslušných 
emisí stanovených v části 1 přílohy V této 
směrnice nebo tam, kde je to použitelné, 
příslušných stupňů odsíření stanovených 
v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy 
pro roky 2017 a 2018 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2019.

Or. en
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Odůvodnění

Jestliže jsou mezní hodnoty emisí CO stanoveny ve směrnici pro spalovací zařízení spalující 
plyn, měl by být oxid uhelnatý zahrnut do přechodných národních plánů. Směrnice věnovaná 
velkým spalovacím zařízením nepokrývala plynové motory. Zůstanou-li plynové motory 
v působnosti nové směrnice, mělo by být možné zahrnout taková zařízení do přechodných 
národních plánů. 

Pozměňovací návrh 241
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín se 
použijí mezní hodnoty emisí pro oxidy 
dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 
přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy 
pro roky 2019 a 2020 se vypočítají na 
základě mezních hodnot příslušných emisí 
stanovených v části 1 přílohy V této 
směrnice nebo tam, kde je to použitelné, 
příslušných stupňů odsíření stanovených 
v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy 
pro roky 2017 a 2018 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2019. Skutečnost, že zařízení, 
které bylo zařazeno do přechodného 
národního plánu, je uzavřené nebo již 
nespadá do oblasti působnosti kapitoly III, 
není důvodem ke zvýšení celkových 
ročních emisí ze zbývajících zařízení, na 
která se plán vztahuje.

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín se 
použijí mezní hodnoty emisí pro oxidy 
dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 
přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy 
pro rok 2022 se vypočítají na základě 
mezních hodnot příslušných emisí 
stanovených v části 1 přílohy V této 
směrnice nebo tam, kde je to použitelné, 
příslušných stupňů odsíření stanovených 
v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy 
pro roky 2017–2021 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2022. Skutečnost, že zařízení, 
které bylo zařazeno do přechodného 
národního plánu, je uzavřené nebo již 
nespadá do oblasti působnosti kapitoly III, 
není důvodem ke zvýšení celkových 
ročních emisí ze zbývajících zařízení, na 
která se plán vztahuje.

Or. en
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Odůvodnění

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Pozměňovací návrh 242
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín se 
použijí mezní hodnoty emisí pro oxidy 
dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 
přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy 
pro roky 2019 a 2020 se vypočítají na 
základě mezních hodnot příslušných emisí 
stanovených v části 1 přílohy V této 
směrnice nebo tam, kde je to použitelné, 
příslušných stupňů odsíření stanovených 
v části 5 přílohy V této směrnice. Stropy 
pro roky 2017 a 2018 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2019.

Strop pro rok 2016 se vypočítá na základě 
příslušných mezních hodnot emisí 
stanovených v přílohách III až VII 
směrnice 2001/80/ES nebo tam, kde je to 
použitelné, na základě stupňů odsíření 
stanovených v příloze III směrnice 
2001/80/ES. V případě plynových turbín se 
použijí mezní hodnoty emisí pro oxidy 
dusíku stanovené pro tato zařízení v části B 
přílohy VI směrnice 2001/80/ES. Stropy 
pro roky 2017 a 2018 se stanoví při 
uplatnění lineárního poklesu stropů mezi 
roky 2016 a 2018.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 32 odst. 1 postoje.
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Pozměňovací návrh 243
Oreste Rossi

Postoj Rady
Čl. 32 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Přechodný národní plán obsahuje rovněž 
ustanovení o monitorování a podávání 
zpráv splňující prováděcí pravidla 
stanovená podle čl. 41 písm. b), jakož 
i opatření plánovaná pro jednotlivá 
zařízení, s cílem zajistit včasné dodržení 
mezních hodnot emisí, které budou platit 
od 1. ledna 2021.

4. Přechodný národní plán obsahuje rovněž 
ustanovení o monitorování a podávání 
zpráv splňující prováděcí pravidla 
stanovená podle čl. 41 písm. b), jakož 
i opatření plánovaná pro jednotlivá 
zařízení, s cílem zajistit včasné dodržení 
mezních hodnot emisí, které budou platit 
od 1. ledna 2024.

Or. xm

Odůvodnění

S cílem zajistit hladký přechod by nejlepší termín ukončení přechodných národních plánů byl 
rok 2023.

Pozměňovací návrh 244
Jutta Haug

Postoj Rady
Článek 32 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 32a
Příslušný orgán může udělit více ročních 
provozních hodin, než kolik je stanoveno 
v částech 1, 2, 4 a 6 přílohy V, spalovacím 
zařízením, kterým bylo uděleno povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, pokud tato 
zařízení byla uvedena do provozu 
nejpozději 27. listopadu 2003 a pokud se 
uplatňuje přísnější mezní hodnota emisí, 
která ročně u této znečišťující látky  
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zajišťuje rovnocennou úroveň ochrany 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka je určena provozovatelům, kteří zavedli předběžná opatření zaměřená na snížení 
emisí a neměli by být zpětně penalizováni za investice, jež již odpovídají přísnějším mezním 
hodnotám emisí. Zařízení, na která se vztahuje tato výjimka, by měla mít možnost být 
v provozu více provozních hodin ročně, pokud je dosažena stejná úroveň ochrany životního 
prostředí. Tato výjimka je v souladu s body 2, 4 a 6 v části 1 přílohy V, s prvním čtením v EP 
a s postojem k této problematice.  

Pozměňovací návrh 245
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Článek 32 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 32a
Příslušný orgán může udělit více ročních 
provozních hodin než kolik je stanoveno 
v částech 1 a 2 přílohy V spalovacím 
zařízením používajícím pevná paliva, 
kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, pokud tato 
zařízení byla uvedena do provozu 
nejpozději 27. listopadu 2003 a zavedla 
nebo dodatečně zavedla technická 
opatření ke snížení emisí SO2 v souladu 
s požadavky směrnic 2001/80/ES a 
2008/1/ES před ….*. Taková spalovací 
zařízení mohou být osvobozena od 
povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí 
pro SO2 uvedené v tabulkách v částech 1 a 
2 přílohy V. Mezní hodnoty emisí 
stanovené v povoleních pro tato spalovací 
zařízení především podle požadavků 
směrnic 2001/80/ES a 2008/1/ES by měly 
být přinejmenším zachovány, ale nemají 
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překročit 400 mg/Nm³.
 _________
*Úř. věst.: Den vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro stávající zařízení používající pevná paliva by měly být definovány tak, aby 
provozovatelé, kteří včas zavedli nebo dovybavili zařízení na snížení emisí v souladu 
s požadavky směrnice o velkých spalovacích zařízeních, nebyli zpětně penalizováni za včasně 
přijatá opatření. Taková zařízení by však měla mít povinnost dosahovat alespoň té 
nejpřísnější mezní hodnoty emisí stanovené směrnicí pro velká spalovací zařízení (příloha III 
A), kterou mají uplatňovat nová zařízení podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2001/80/ES a stávající 
zařízení podle čl. 4 odst. 3 podle téže směrnice (což odpovídá 400 mg/Nm3).

Pozměňovací návrh 246
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Článek 32 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 32a
Příslušný orgán může udělit více ročních 
provozních hodin, než kolik je stanoveno 
v částech 1, 2, 4 a 6 přílohy V, spalovacím 
zařízením, kterým bylo uděleno povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, pokud tato
zařízení byla uvedena do provozu 
nejpozději 27. listopadu 2003 a pokud se 
uplatňuje přísnější mezní hodnota emisí, 
která ročně u této znečišťující látky  
zajišťuje rovnocennou úroveň ochrany 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky by měly být navrženy pružnějším způsobem tak, aby provozovatelé, kteří zavedli 
včasná opatření zaměřená na snížení emisí nebyli zpětně penalizováni. Zařízení, na která se 
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vztahuje tato výjimka a jež již dosahují přísnějších mezních hodnot emisí, by měla mít možnost 
být v provozu více provozních hodin ročně, pokud je dosažena stejná úroveň ochrany 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Postoj Rady
Článek 33

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení může mít za následek narušení hospodářské soutěže Společenství, neboť 
spalovací zařízení, na něž se vztahuje toto ustanovení, nemusí investovat do nejlepších 
dostupných technologií, aby splnila příslušné mezní hodnoty emisí. Kromě toho může tento 
článek ohrozit ekologické cíle EU stanovené pro rok 2020 v tematické strategii o znečišťování 
ovzduší vypracované Komisí, tedy cíle snížit do roku 2020 emise SO2 o 82 % a emise NOx 
o 60 % ve srovnání s hodnotami v roce 2000.

Pozměňovací návrh 248
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2023 mohou být spalovací 
zařízení osvobozena od dodržování 
mezních hodnot emisí uvedených 
v čl. 30 odst. 2 a tam, kde je to použitelné, 
stupňů odsíření podle článku 31 a od 
zařazení do přechodného národního plánu 
podle článku 32, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2020 mohou být spalovací 
zařízení osvobozena od dodržování 
mezních hodnot emisí uvedených 
v čl. 30 odst. 2 a tam, kde je to použitelné, 
stupňů odsíření podle článku 31 a od 
zařazení do přechodného národního plánu 
podle článku 32, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. en
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Odůvodnění

Přechodné období pro spalovací zařízení s omezenou životností, které je stanoveno v postoji, 
je příliš dlouhé a narušilo by plnění cílů Unie týkajících se kvality ovzduší, které jsou uvedeny 
zejména v tematické strategii o znečišťování ovzduší (program Čistý vzduch pro Evropu). 
Pozměňovací návrh je přípustný, protože toto ustanovení nebylo obsaženo v návrhu 
předloženém Komisí. 

Pozměňovací návrh 249
Esther de Lange

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2023 mohou být spalovací 
zařízení osvobozena od dodržování 
mezních hodnot emisí uvedených 
v čl. 30 odst. 2 a tam, kde je to použitelné, 
stupňů odsíření podle článku 31 a od 
zařazení do přechodného národního plánu 
podle článku 32, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

1. V období od 1. ledna 2016 do 
31. prosince 2020 mohou být spalovací 
zařízení osvobozena od dodržování
mezních hodnot emisí uvedených 
v čl. 30 odst. 2 a tam, kde je to použitelné, 
stupňů odsíření podle článku 31 a od 
zařazení do přechodného národního plánu 
podle článku 32, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh lépe odpovídá jiným evropským cílům, například tematické strategii 
pro znečišťování ovzduší.

Pozměňovací návrh 250
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) provozovatel spalovacího zařízení se 
v písemném prohlášení podaném 
příslušnému orgánu nejpozději 

a) provozovatel spalovacího zařízení se 
v písemném prohlášení podaném 
příslušnému orgánu nejpozději 
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1. ledna 2014 zaváže, že v období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude 
zařízení v provozu více než 20 000 
provozních hodin;

1. ledna 2014 zaváže, že v období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2020 nebude 
zařízení v provozu více než 20 000 
provozních hodin;

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období pro spalovací zařízení s omezenou životností stanovené v postoji je příliš 
dlouhé a narušilo by plnění cílů Unie týkajících se kvality ovzduší, které jsou uvedeny zejména 
v tematické strategii o znečišťování ovzduší (program Čistý vzduch pro Evropu). 
Pozměňovací návrh je přípustný, protože toto ustanovení nebylo obsaženo v návrhu 
předloženém Komisí. 

Pozměňovací návrh 251
Esther de Lange

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) provozovatel spalovacího zařízení se 
v písemném prohlášení podaném 
příslušnému orgánu nejpozději
1. ledna 2014 zaváže, že v období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude 
zařízení v provozu více než 20 000 
provozních hodin;

a) provozovatel spalovacího zařízení se 
v písemném prohlášení podaném 
příslušnému orgánu nejpozději 
1. ledna 2014 zaváže, že v období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2020 nebude 
zařízení v provozu více než 20 000 
provozních hodin;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh lépe odpovídá jiným evropským cílům, například tematické strategii 
pro znečišťování ovzduší.
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Pozměňovací návrh 252
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) provozovatel spalovacího zařízení se 
v písemném prohlášení podaném 
příslušnému orgánu nejpozději 
1. ledna 2014 zaváže, že v období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude 
zařízení v provozu více než 20 000
provozních hodin;

a) provozovatel spalovacího zařízení se 
v písemném prohlášení podaném 
příslušnému orgánu nejpozději 
1. ledna 2014 zaváže, že v období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude 
zařízení v provozu více než 30 000
provozních hodin;

Or. en

Odůvodnění

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the “green package” 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy 
supply is guaranteed, taking into account of the fact, that such base load Units operate under 
technical restrictions (they are not able to operate below the minimum technical load or in 
frequently varying loads).

Pozměňovací návrh 253
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. V případě spalovacího zařízení
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem přesahujícím 1 500 MW, jehož 
provoz byl zahájen před 31. prosincem 
1986 a jež spaluje domácí tuhé palivo 
s čistou výhřevností nižší než 5 800 kJ/kg, 
s hmotnostním obsahem vlhkosti vyšším 
než 45 %, se souhrnným hmotnostním 
obsahem vlhkosti a popela vyšším než 
60 % a s obsahem oxidu vápenatého 
v popelu vyšším než 10 %, činí počet 

4. V případě spalovacích zařízení, jež 
spalují domácí tuhé palivo s čistou 
výhřevností nižší než 5 800 kJ/kg, 
s hmotnostním obsahem vlhkosti vyšším 
než 45 %, se souhrnným hmotnostním 
obsahem vlhkosti a popela vyšším než 
60 % a s obsahem oxidu vápenatého 
v popelu vyšším než 10 %, činí počet 
provozních hodin podle odst. 1 písm. a)
50 000.
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provozních hodin podle odst. 1 písm. a)
32 000.

Or. en

Odůvodnění

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the 'green package' 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Pozměňovací návrh 254
Antonio Masip Hidalgo

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 4 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. V případě spalovacích zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem větším než 900 MW, jejichž 
provoz byl zahájen před 31. prosincem 
1975 a jež spalují plyny s nízkou 
výhřevností z výroby oceli ve směsi s 
uhlím tak, že energie vznikající z uhlí je 
1,5krát větší než energie vznikající 
z plynů, je počet provozních hodin 
zmiňovaný v písm. a) odst. 1 32 000.

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Čl. 33 – odst. 4 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. V případě spalovacích zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem větším než 900 MW, která 
získala první povolení po 1. červenci 1978 
a jež spalují plyny s nízkou výhřevností 
z výroby oceli ve směsi s uhlím tak, že 
energie vznikající z uhlí je 1,5krát větší 
než energie vznikající z plynů, je počet 
provozních hodin zmiňovaný v písm. a) 
odst. 1 32 000.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2023 může být 
spalovací zařízení osvobozeno 
od povinnosti dodržovat mezní hodnoty 
emisí uvedené v čl. 30 odst. 2 a stupně 
odsíření uvedené v článku 31, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Do 31. prosince 2018 může být 
spalovací zařízení osvobozeno 
od povinnosti dodržovat mezní hodnoty 
emisí uvedené v čl. 30 odst. 2 a stupně 
odsíření uvedené v článku 31, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Úprava nového článku vloženého Radou.
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Pozměňovací návrh 257
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2023 může být 
spalovací zařízení osvobozeno 
od povinnosti dodržovat mezní hodnoty 
emisí uvedené v čl. 30 odst. 2 a stupně 
odsíření uvedené v článku 31, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Do 31. prosince 2020 může být 
spalovací zařízení osvobozeno 
od povinnosti dodržovat mezní hodnoty 
emisí uvedené v čl. 30 odst. 2 a stupně 
odsíření uvedené v článku 31, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období pro spalovací zařízení s omezenou životností tak, jak je stanoveno 
v postoji, je příliš dlouhé a oblast působnosti příliš široká. V takovém případě by bylo 
ohroženo plnění cílů Unie týkajících se kvality ovzduší, které jsou uvedeny zejména 
v tematické strategii o znečišťování ovzduší (program Čistý vzduch pro Evropu). 
Pozměňovací návrh je přípustný, protože toto ustanovení nebylo obsaženo v návrhu 
předloženém Komisí. 

Pozměňovací návrh 258
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) celkový jmenovitý tepelný příkon 
spalovacího zařízení nepřesahuje
200 MW;

a) v případě systémů ústředního vytápění 
a v případě vysoce účinných zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
které jsou upraveny směrnicí 2004/8/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
11. února 2004 o podpoře kombinované 
výroby tepla a elektřiny založené na 
poptávce po užitečném teple na vnitřním 
trhu s energií1, nepřesahuje celkový 
jmenovitý tepelný příkon spalovacího 
zařízení 200 MW;
____
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1 Úř. věst. L 52, 21. 2. 2004, s. 50.

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na centralizovanou výrobu tepla je rovněž zapotřebí vzít v potaz skutečnost, že 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se od jiných spalovacích zařízení liší tím, 
že jsou vysoce účinná (jak uznává šestý akční program pro životní prostředí na období 2002–
2012), a produkují tak nižší emise. S cílem podporovat kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
by tedy pro všechny systémy na tuto kombinovanou výrobu měly platit stejné předpisy jako 
pro zařízení pro ústřední vytápění.

Pozměňovací návrh 259
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) celkový jmenovitý tepelný příkon 
spalovacího zařízení nepřesahuje 200 MW;

a) celkový jmenovitý tepelný příkon 
spalovacího zařízení nepřesahuje 150 MW;

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období pro spalovací zařízení s omezenou životností tak, jak je stanoveno 
v postoji, je příliš dlouhé a oblast působnosti příliš široká. V takovém případě by bylo 
ohroženo plnění cílů Unie týkajících se kvality ovzduší, které jsou uvedeny zejména 
v tematické strategii o znečišťování ovzduší (program Čistý vzduch pro Evropu). 
Pozměňovací návrh je přípustný, protože toto ustanovení nebylo obsaženo v návrhu 
předloženém Komisí. 

Pozměňovací návrh 260
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady Pozměňovací návrh

c) nejméně 50 % užitného tepla c) nejméně 50 % užitného tepla 
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vyrobeného daným zařízením,vyjádřeno 
jako klouzavý průměr za období pěti let, je 
dodáváno v podobě páry či horké vody do 
veřejné sítě dálkového vytápění; a dále

vyrobeného daným zařízením,vyjádřeno 
jako klouzavý průměr za období pěti let, je 
dodáváno v podobě páry či horké vody do 
veřejné sítě dálkového vytápění nebo 
jiných služeb využívajících zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a energie ; a 
dále

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na centralizovanou výrobu tepla je rovněž zapotřebí vzít v potaz skutečnost, že 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se od jiných spalovacích zařízení liší tím, 
že jsou vysoce účinná (jak uznává šestý akční program pro životní prostředí na období 2002–
2012), a produkují tak nižší emise. S cílem podporovat kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
by tedy pro všechny systémy na tuto kombinovanou výrobu měly platit stejné předpisy jako 
pro zařízení pro ústřední vytápění.

Pozměňovací návrh 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, 
oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky 
stanovené v povolení spalovacího zařízení 
a platné k 31. prosinci 2015, zejména 
v souladu s požadavky směrnic 2001/80/ES 
a 2008/1/ES, jsou přinejmenším zachovány 
do 31. prosince 2023.

d) mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, 
oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky 
stanovené v povolení spalovacího zařízení 
a platné k 31. prosinci 2015, zejména 
v souladu s požadavky směrnic 2001/80/ES 
a 2008/1/ES, jsou přinejmenším zachovány 
do 31. prosince 2018.

Or. en

Odůvodnění

Úprava nového článku vloženého Radou.
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Pozměňovací návrh 262
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – písm. d

Postoj Rady Pozměňovací návrh

d) mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, 
oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky 
stanovené v povolení spalovacího zařízení 
a platné k 31. prosinci 2015, zejména 
v souladu s požadavky směrnic 2001/80/ES 
a 2008/1/ES, jsou přinejmenším zachovány 
do 31. prosince 2023.

d) mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, 
oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky 
stanovené v povolení spalovacího zařízení 
a platné k 31. prosinci 2015, zejména 
v souladu s požadavky směrnic 2001/80/ES 
a 2008/1/ES, jsou přinejmenším zachovány 
do 31. prosince 2020.

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období pro spalovací zařízení s omezenou životností tak, jak je stanoveno 
v postoji, je příliš dlouhé a oblast působnosti příliš široká. V takovém případě by bylo 
ohroženo plnění cílů Unie týkajících se kvality ovzduší, které jsou uvedeny zejména 
v tematické strategii o znečišťování ovzduší (program Čistý vzduch pro Evropu). 
Pozměňovací návrh je přípustný, protože toto ustanovení nebylo obsaženo v návrhu 
předloženém Komisí. 

Pozměňovací návrh 263
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Nejpozději 1. ledna 2016 sdělí všechny 
členské státy Komisi seznam veškerých 
spalovacích zařízení, na něž se vztahuje 
odstavec 1, přičemž uvedou jejich celkový 
jmenovitý tepelný příkon, druhy 
používaných paliv a příslušné mezní 
hodnoty emisí pro oxid siřičitý, oxidy 
dusíku a tuhé znečišťující látky. Kromě 
toho členské státy během období 
uvedeného v odstavci 1 pro všechna 
spalovací zařízení, na něž se zmíněný 
odstavec vztahuje, jednou ročně uvědomí 

2. Nejpozději 1. ledna 2016 sdělí všechny 
členské státy Komisi seznam veškerých 
spalovacích zařízení, na něž se vztahuje 
odstavec 1, přičemž uvedou jejich celkový 
jmenovitý tepelný příkon, druhy 
používaných paliv a příslušné mezní 
hodnoty emisí pro oxid siřičitý, oxidy 
dusíku a tuhé znečišťující látky. Kromě 
toho členské státy během období 
uvedeného v odstavci 1 pro všechna 
spalovací zařízení, na něž se zmíněný 
odstavec vztahuje, jednou ročně uvědomí 
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Komisi o podílu užitného tepla vyrobeného 
každým zařízením dodaného v podobě páry 
či horké vody do veřejné sítě dálkového 
vytápění, vyjádřeném jako klouzavý 
průměr za předchozích pět let.

Komisi o podílu užitného tepla vyrobeného 
každým zařízením dodaného v podobě páry 
či horké vody do veřejné sítě dálkového 
vytápění nebo jiných služeb využívajících 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla a 
energie. Tento podíl je vyjádřen jako 
klouzavý průměr za předchozích pět let.

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na centralizovanou výrobu tepla je rovněž zapotřebí vzít v potaz skutečnost, že 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se od jiných spalovacích zařízení liší tím, 
že jsou vysoce účinná (jak uznává šestý akční program pro životní prostředí na období 2002–
2012), a produkují tak nižší emise. S cílem podporovat kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
by tedy pro všechny systémy na tuto kombinovanou výrobu měly platit stejné předpisy jako 
pro zařízení pro ústřední vytápění.

Pozměňovací návrh 264
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Článek 36

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 36
Geologické ukládání oxidu uhličitého

vypouští se

1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
všech spalovacích zařízení o jmenovitém 
elektrickém výkonu 300 MW nebo více, 
pro která bylo původní stavební povolení, 
nebo pokud stavební řízení neproběhlo, 
původní povolení k provozu uděleno 
po vstupu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 
23. dubna 2009 o geologickém ukládání 
oxidu uhličitého v platnost, posoudili, zda
jsou splněny tyto podmínky:
 a) jsou dostupná vhodná úložiště,
b) přepravní zařízení jsou technicky 
a ekonomicky proveditelná,
c) je technicky a ekonomicky proveditelné 
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dodatečné vybavení zařízením pro 
zachytávání oxidu uhličitého.
2. Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 
1 splněny, zajistí příslušný orgán, aby byl 
v místě zařízení vyhrazen vhodný prostor 
pro umístění zařízení nezbytného pro 
zachytávání a stlačování oxidu uhličitého. 
Příslušný orgán určí, zda jsou tyto 
podmínky splněny, na základě posouzení 
podle odstavce 1 a dalších dostupných 
informací, zejména informací o ochraně 
životního prostředí a lidského zdraví.

Or. it

Odůvodnění

Mělo by se zabránit překrývání s jinými směrnicemi, které jsou již v platnosti.

Pozměňovací návrh 265
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Čl. 38 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se 
monitorování látek znečišťujících ovzduší 
uskutečňovalo v souladu s částí 3 přílohy 
V.

1. Členské státy zajistí, aby se
monitorování látek znečišťujících ovzduší 
uskutečňovalo  v souladu s částí 3 přílohy 
V. Členské státy veřejnosti zpřístupní 
souhrn poskytnutých informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 40 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Výpočetní metody uvedené v tomto 
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článku se neuplatňují v případě 
spalovacích zařízení spalujících více 
druhů paliv uvedených v čl. 30 odst. 2, 
která používají odpadní plyny z výroby 
oceli. Na taková zařízení se vztahuje čl. 14 
odst. 6.

Or. it

Odůvodnění

Výpočetní kritéria uvedená v článku 40 nelze uplatňovat vzhledem k tlaku, který vyvíjejí 
odpadní plyny v tomto druhu zařízení. Platí tedy ustanovení čl. 14 odst. 6. 

Pozměňovací návrh 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Postoj Rady
Čl. 46. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

V případě zařízení na spoluspalování 
odpadu, která spalují domácí tuhá paliva 
a jež v důsledku vlastností tohoto paliva 
nemohou splnit mezní hodnoty emisí pro 
oxid siřičitý podle části 4 přílohy VI, 
mohou členské státy namísto nich použít 
minimální stupně odsíření stanovené 
v části 5 přílohy V, a to v souladu 
s pravidly pro dodržování mezních hodnot 
stanovenými v části 6 uvedené přílohy.

Or. de

Odůvodnění

Podle směrnic 2000/76/ES a 2001/80/ES je spoluspalování odpadu povoleno i ve spalovacích 
zařízeních, která používají domácí paliva s vysokým obsahem síry. Společný postoj Rady 
umožňuje také používat domácí uhlí s vysokým obsahem síry, ovšem nikoliv v zařízeních na 
spoluspalování. S cílem ušetřit zdroje a zajistit rovný přístup a v souladu s podmínkami pro 
odsíření uvedenými v příloze V by mělo být možné spalovat domácí uhlí s vysokým obsahem 
síry i v zařízeních na spoluspalování.
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Pozměňovací návrh 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Čl. 72 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise
k dispozici informace o uplatňování této 
směrnice, o reprezentativních údajích 
o emisích a ostatních formách znečištění, 
o mezních hodnotách emisí, o uplatňování 
nejlepších dostupných technik v souladu 
s články 14 a 15 a o pokroku ve vývoji 
a používání nově vznikajících technik 
v souladu s článkem 27. Členské státy 
předkládají tyto informace v elektronické 
podobě.

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise
k dispozici informace o uplatňování této 
směrnice, o reprezentativních údajích 
o emisích a ostatních účincích na životní 
prostředí, o mezních hodnotách emisí, 
o uplatňování nejlepších dostupných 
technik v souladu s články 14 a 15,  o 
výjimkách udělených v souladu s čl. 15 
odst. 4 a o pokroku ve vývoji a používání 
nově vznikajících technik v souladu 
s článkem 27.

Členské státy vytvoří a pravidelně 
aktualizují vnitrostátní informační 
systémy, aby byly informace uvedené v 
prvním pododstavci k dispozici Komisi v 
elektronické podobě. Členské státy 
zpřístupní veřejnosti souhrn poskytnutých 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 72 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise 
k dispozici informace o uplatňování této 
směrnice, o reprezentativních údajích 
o emisích a ostatních formách znečištění, 
o mezních hodnotách emisí, o uplatňování 
nejlepších dostupných technik v souladu 
s články 14 a 15 a o pokroku ve vývoji 
a používání nově vznikajících technik 
v souladu s článkem 27. Členské státy 

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise k 
dispozici informace o provádění této 
směrnice, o reprezentativní údajích 
o emisích a ostatních formách znečištění, 
o mezních hodnotách emisí, o výjimkách 
udělených v souladu s čl. 15 odst. 4 a o 
důvodech pro tyto výjimky, o uplatňování 
nejlepších dostupných technik v souladu s 
články 14 a 15 a o pokroku ve vývoji 
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předkládají tyto informace v elektronické 
podobě.

a používání nově vznikajících technik 
v souladu s článkem 27. Členské státy 
předkládají tyto informace v elektronické 
podobě.

Or. it

Odůvodnění

V souladu s ustanoveními čl. 59 odst. 4, která se týkají zařízení používajících organická 
rozpouštědla, by Komise měla být informována o výjimkách udílených příslušnými orgány 
v souladu s článkem 15, a to aby se předešlo zneužití.

Pozměňovací návrh 270
Richard Seeber

Postoj Rady
Čl. 72 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise 
k dispozici informace o uplatňování této 
směrnice, o reprezentativních údajích 
o emisích a ostatních formách znečištění, 
o mezních hodnotách emisí, o uplatňování 
nejlepších dostupných technik v souladu 
s články 14 a 15 a o pokroku ve vývoji 
a používání nově vznikajících technik 
v souladu s článkem 27. Členské státy 
předkládají tyto informace v elektronické 
podobě.

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise 
k dispozici informace o uplatňování této 
směrnice, o reprezentativních údajích 
o emisích a ostatních formách znečištění, 
o mezních hodnotách emisí, o uplatňování 
nejlepších dostupných technik v souladu 
s články 14 a 15, především o udílení 
výjimek podle čl. 15 odst. 4 a o pokroku ve 
vývoji a používání nově vznikajících 
technik v souladu s článkem 27. Členské 
státy předkládají tyto informace 
v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 72 – odst. 4 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) pro spalovací zařízení, na něž se a) pro spalovací zařízení, na něž se 
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vztahuje článek 31, obsah síry 
v používaných domácích tuhých palivech 
a dosažený stupeň odsíření, v průměru za 
každý měsíc; a dále

vztahuje článek 31, technické důvody, proč 
není možné splnit mezní hodnoty emisí 
uvedené v čl. 33 odst. 2 a 3, obsah síry 
v používaných domácích tuhých palivech 
a dosažený stupeň odsíření, v průměru za 
každý měsíc; a dále

Or. en

Odůvodnění

Změna nových výjimek zavedených Radou. Členské státy, v nichž existují zařízení používající 
zvláštní stupně odsíření, musí z technického hlediska zdůvodnit, proč není možné dodržovat 
řádné mezní hodnoty emisí.

Pozměňovací návrh 272
Oreste Rossi

Postoj Rady
Čl. 72 – odst. 4 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) pro spalovací zařízení, jejichž roční 
provoz v klouzavém průměru za pět let 
nepřesahuje dobu 1 500 provozních hodin 
za rok, počet provozních hodin za rok.

b) pro spalovací zařízení, jejichž roční 
provoz v klouzavém průměru za pět let 
nepřesahuje dobu 3 000 provozních hodin 
za rok, počet provozních hodin za rok.

Or. it

Odůvodnění

Panuje názor, že počet 3 000 provozních hodin ročně je pro elektrárny pokrývající provoz ve 
špičkách typičtější.

Pozměňovací návrh 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Komise do 31. prosince 2012 vypouští se
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přezkoumá potřebu 
a) kontrolovat emise
i) ze spalování paliva v zařízeních 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem nižším než 50 MW, 
ii) z intenzivního chovu dobytka a dále 
iii) z rozmetávání hnojiv; a dále
b) stanovit v příloze I
i) jednotlivé prahové hodnoty kapacity pro 
chov různých druhů drůbeže;
ii) prahové hodnoty kapacity pro současný 
chov různých druhů zvířat v témže 
zařízení.
Komise výsledky tohoto přezkumu 
sdělí Evropskému parlamentu a Radě 
a případně je doplní legislativním 
návrhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Mairead McGuinness

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Komise do 31. prosince 2012 
přezkoumá potřebu 

vypouští se

a) kontrolovat emise
i) ze spalování paliva v zařízeních 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem nižším než 50 MW, 
ii) z intenzivního chovu dobytka a dále 
iii) z rozmetávání hnojiv; a dále
b) stanovit v příloze I
i) jednotlivé prahové hodnoty kapacity pro 
chov různých druhů drůbeže;
ii) prahové hodnoty kapacity pro současný 
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chov různých druhů zvířat v témže 
zařízení.
Komise výsledky tohoto přezkumu 
sdělí Evropskému parlamentu a Radě 
a případně je doplní legislativním 
návrhem.

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.

Pozměňovací návrh 275
Christa Klaß

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Komise do 31. prosince 2012 
přezkoumá potřebu 

vypouští se

a) kontrolovat emise
i) ze spalování paliva v zařízeních 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem nižším než 50 MW, 

ii) z intenzivního chovu dobytka a dále 
iii) z rozmetávání hnojiv; a dále
b) stanovit v příloze I
i) jednotlivé prahové hodnoty kapacity pro 
chov různých druhů drůbeže;
ii) prahové hodnoty kapacity pro současný 
chov různých druhů zvířat v témže 
zařízení.
Komise výsledky tohoto přezkumu 
sdělí Evropskému parlamentu a Radě 
a případně je doplní legislativním 
návrhem.

Or. xm
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Odůvodnění

Gasturbinen können nicht immer mit Erdgas betrieben werden, sondern müssen auch mit 
Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit von Erdgas 
wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch den Einsatz selbst modernster 
Technik nur durch unverhältnismäßig hohen Ressourceneinsatz von Frischwasser und 
Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht 
denen in der Richtlinie für Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene 
Stickoxidemissionen zwischen 120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben. 

Pozměňovací návrh 276
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Postoj Rady Pozměňovací návrh

i) ze spalování paliva v zařízeních 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem nižším než 50 MW,

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zařízení s tepelným příkonem nižším než 50 MW neprodukují závažný objem emisí. Navíc 
k této tématice neexistují dokumenty BREF (referenční dokumenty k BAT).

Pozměňovací návrh 277
Marianne Thyssen

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2 – písm. a – bod iii

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ii) z intenzivního chovu dobytka a dále 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. Rozšíření 
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oblasti působnosti této směrnice navíc není přiměřené vzhledem k možnému dopadu těchto 
činností na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 278
Marianne Thyssen

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2 – písm. a – bod iii

Postoj Rady Pozměňovací návrh

iii) z rozmetávání hnojiv; a 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 na používání hnojiv 
uplatňuje restriktivní a propracovaná politika.

Pozměňovací návrh 279
Åsa Westlund

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2 – písm. a – body iii a - iii d (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

iii a) ze zařízení provozujících činnosti 
uvedené v bodech 2.1 a 2.2 přílohy I, 
zejména dioxiny a furany a
iii b) ze zařízení provozujících činnosti 
uvedené v bodech 1.1 a 1.2 přílohy I, 
zejména rtuť a 
iii c) ze zařízení provozujících činnosti 
uvedené v bodech 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 
přílohy I, zejména těžké kovy a jejich 
sloučeniny, jako jsou arsen, kadmium, 
chrom, kyanidy, olovo, nikl a měď;  
dioxin a furany, fluorované uhlovodíky, 
fenoly, polycyklické aromatické 
uhlovodíky a fluorid sírový a
iii d) ze všech ostatních zařízení, na něž se 
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vztahuje příloha I a pro něž bylo 
v evropském registru úniků a přenosů 
znečišťujících látek (PRTR) pro 
ohlašovací rok 2007 stanoveno, že 
příslušná činnost podle přílohy I činí 
přinejmenším [20 %] z celkových emisí 
produkovaných činnostmi definovanými 
v příloze I. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novému textu vloženému Radou. Evropská bezpečnostní síť poskytuje 
důležité minimální záruky, pokud jde o pokračující neuspokojivé uplatňování nejlepších 
dostupných technik. Důležité je, aby Komise v souladu se zásadou prevence znečištění 
vyhodnotila celkové emise způsobované činnostmi uvedenými v příloze I a předložila 
legislativní návrhy, a mohla tak kontrolovat emise z odvětví, která k celkovým emisím 
přispívají nejvíce.

Pozměňovací návrh 280
Marianne Thyssen

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) stanovit v příloze I vypouští se
i) jednotlivé prahové hodnoty kapacity pro 
chov různých druhů drůbeže;
ii) prahové hodnoty kapacity pro současný 
chov různých druhů zvířat v témže 
zařízení.

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. Rozšíření 
oblasti působnosti této směrnice navíc není přiměřené vzhledem k možnému dopadu těchto 
činností na životní prostředí. 
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Pozměňovací návrh 281
Åsa Westlund

Postoj Rady
Článek 74

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Aby mohla být ustanovení této směrnice 
přizpůsobena vědeckému a technickému 
pokroku na základě nejlepších dostupných 
technik, přijímá Komise akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76, pokud 
jde o přizpůsobení části 3 a 4 přílohy V, 
části 2, 6, 7 a 8 přílohy VI a části 5, 6, 7 
a 8 přílohy VII tomuto vědeckému 
a technickému pokroku.

1. Aby mohla být ustanovení této směrnice 
přizpůsobena vědeckému a technickému 
pokroku na základě nejlepších dostupných 
technik, Komise doplní, případně upraví, 
minimální požadavky uvedené v přílohách 
k této směrnici prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 76, aniž by byl dotčen čl. 13 
odst. 5a), a to přinejmenším požadavky 
následující:
a) stanovení mezních hodnot emisí a 
požadavků na monitorování a dosažení 
souladu pro dioxiny a furany 
produkované zařízeními, která vykonávají 
činnosti podle bodů 2.1 a 2.2 přílohy I, a 
to do 31. prosince 2011;
b) stanovení předběžných opatření, včetně 
mezních hodnot emisí, pro emise rtuti 
produkované činnostmi podle bodů 1.1 a 
1.2 přílohy I, a to do 31. prosince 2013.
2. Před přijetím opatření uvedených 
v odstavci 1 Komise konzultuje příslušné 
organizace zastupující průmysl a nevládní 
organizace podporující ochranu životního 
prostředí a předloží zprávu o výsledcích 
těchto konzultací a o tom, jakým 
způsobem byly zohledněny.

Or. en

Odůvodnění

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 
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Pozměňovací návrh 282
Richard Seeber

Postoj Rady
Článek 74 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 74a
Minimální požadavky pro činnosti 

uvedené v příloze I
1. Pokud hodnocení uplatňování 
nejlepších dostupných technik na činnosti 
uvedené v příloze I nebo vlivu těchto 
činností na životní prostředí jako celek 
prokáže, že je nezbytný zásah Unie, 
předloží Komise bez ohledu na ustanovení 
článku 74 a na základě referenčních 
dokumentů k BAT legislativní návrh na 
zavedení mezních hodnot emisí 
a požadavků na monitorování a dosažení 
souladu jako minimálních požadavků 
platných pro celou Unii. Mezní hodnoty 
emisí mohou být nahrazeny 
rovnocennými parametry nebo 
technickými opatřeními, pokud může být 
tímto způsobem dosaženo odpovídající 
úrovně ochrany životního prostředí.
2. Při vyhodnocování potřeby 
minimálních požadavků uvedených v 
odstavci 1 zohlední Komise především 
informace poskytované členskými státy v 
souladu s čl. 72 odst. 1.
3. Před předložením návrhu podle 
odstavce 1, konzultuje Komise odborníky 
z členských států, příslušné organizace 
zastupující průmysl a nevládní organizace 
podporující ochranu životního prostředí 
a předloží zprávu o výsledcích těchto 
konzultací a o tom, jakým způsobem byly 
zohledněny.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi čl. 15 odst. 4 postoje Rady 
a pozměňovacím návrhem 62 postoje Evropského parlamentu z prvního čtení. Jakkoliv je to 
v rozporu s pozměňovacím návrhem 62, mají být minimální požadavky pro činnosti 
jmenované v příloze I, jak je uvádí článek 19 stávající směrnice 2008/1/ES, přijímány 
jednotlivě a projednávány postupem spolurozhodování. Potřeba definovat minimální 
požadavky by měla především vyplývat ze zpráv o uplatňování podávaných členskými státy. 

Pozměňovací návrh 283
Kriton Arsenis

Postoj Rady
Článek 74 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 74a
Minimální požadavky

1. Aniž je dotčen článek 67, Komise 
stanoví ve lhůtě dvanácti měsíců od 
vydání referenčního dokumentu k BAT, v 
souladu s článkem 14 a na základě závěrů 
o BAT uvedeným v referenčním 
dokumentu k BAT, mezní hodnoty emisí, 
stejně jako požadavky na monitorování a 
dosažení souladu jako minimální 
požadavky. Mezní hodnoty emisí mohou 
být nahrazeny rovnocennými parametry 
nebo technickými opatřeními, pokud může 
být tímto způsobem dosaženo odpovídající 
úrovně ochrany životního prostředí.
Tyto minimální požadavky jsou zaměřené 
na významné dopady dotčených činností 
nebo zařízení na životní prostředí a jsou 
založené na úrovních emisí souvisejících 
s BAT. 
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 69 odst. 2.
2. Před přijetím prováděcích opatření 
uvedených v prvním odstavci konzultuje 
Komise příslušné organizace zastupující 
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průmysl a nevládní organizace 
podporující ochranu životního prostředí a 
předloží zprávu o výsledcích těchto 
konzultací a o tom, jakým způsobem byly 
zohledněny.
3. V souladu s odstavci 1 a 2 Komise do 
31. prosince 2011 stanoví zejména mezní 
hodnoty emisí stejně jako požadavky na 
monitorování a dosažení souladu pro 
dioxiny a furany produkované zařízeními, 
která vykonávají činnosti podle bodů 2.1 a 
2.2 přílohy I. 
Členské státy a jejich příslušné orgány 
mohou stanovit přísnější mezní hodnoty 
emisí pro emise dioxinů a furanů.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 69 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Elisabetta Gardini

Postoj Rady
Čl. 80 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s článkem 2, čl. 3 body 10 až 13, 
17 až 22, 25 až 29 a 33, 34 a 35, čl. 4 
odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 1, článkem 7, články 
8 a 10, čl. 11 písm. e) a h), čl. 12 odst. 1 
písm. e) a h), čl. 13 odst. 7, čl. 14 odst. 1 
písm. c) bodem ii) a písm. d), e), f) a h) a 
odst. 2 až 7, čl. 15 odst. 2 až 5, články 16, 
17 a 19, čl. 21 odst. 2 až 5, články 22 a 23, 
čl. 24 odst. 2, 3 a 4, články 27, 28 a 29, 
čl. 30 odst. 3, 4, 7, 8 a 9, články 31 až 36, 
článkem 38, čl. 40 odst. 2 a 3, články 41, 
42 a 43, čl. 45 odst. 1 a 2, čl. 57 odst. 1, 
článkem 58, čl. 59 odst. 5, článkem 63, 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s článkem 2, čl. 3 body 10 až 13, 
17 až 22, 25 až 29 a 33, 34 a 35, čl. 4 
odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 1, článkem 7, články 
8 a 10, čl. 11 písm. e) a h), čl. 12 odst. 1 
písm. e) a h), čl. 13 odst. 7, čl. 14 odst. 1 
písm. c) bodem ii) a písm. d), e), f) a h) a 
odst. 2 až 7, čl. 15 odst. 2 až 5, články 16, 
17 a 19, čl. 21 odst. 2 až 5, články 22 a 23, 
čl. 24 odst. 2, 3 a 4, články 27, 28 a 29, 
čl. 30 odst. 3, 4, 7, 8 a 9, články 31 až 36, 
článkem 38, čl. 40 odst. 2 a 3, články 41, 
42 a 43, čl. 45 odst. 1 a 2, čl. 57 odst. 1, 
článkem 58, čl. 59 odst. 5, článkem 63, 
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čl. 70 odst. 2 a 3, články 71, 72 a 76 a 
s prvním pododstavcem a bodem 1.4, 
bodem 2.5 písm. b), body 3.1, 4 a 5, bodem 
6.1 písm. c), bodem 6.4 písm. b) a body 
6.6, 6.9, 6.10 a 6.11 přílohy I, přílohou II, 
bodem 12 přílohy III, přílohou V, částí 1 
písm. b), částí 4 body 2.2, 2.4, 3.1 a 3.2, 
částí 6 body 2.5 a 2.6 a částí 8 bodem 1.1 
písm. d) přílohy VI, částí 4 bodem 2, částí 
5 bodem 1 a částí 7 bodem 3 přílohy VII a 
částí 1 bodem 1 a bodem 2 písm. c), částí 2 
body 2 až 3 a částí 3 přílohy VIII do …

čl. 70 odst. 2 a 3, články 71, 72 a 76 a 
s prvním pododstavcem a bodem 1.4, 
bodem 2.5 písm. b), body 3.1, 4 a 5, bodem 
6.1 písm. c), bodem 6.4 písm. b) a body 
6.6, 6.9, 6.10 a 6.11 přílohy I, přílohou II, 
bodem 12 přílohy III, přílohou V, částí 1 
písm. b), částí 4 body 2.2, 2.4, 3.1 a 3.2, 
částí 6 body 2.5 a 2.6 a částí 8 bodem 1.1 
písm. d) přílohy VI, částí 4 bodem 2, částí 
5 bodem 1 a částí 7 bodem 3 přílohy VII a 
částí 1 bodem 1 a bodem 2 písm. c), částí 2 
body 2 až 3 a částí 3 přílohy VIII 
nejpozději do 1. ledna 2013.

Budou tyto předpisy používat od téhož dne. Budou tyto předpisy používat od téhož dne.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

*Úř. věst.: Dva roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. it

Odůvodnění

Datum vstupu nových ustanovení v platnost by mělo být totožné pro všechny druhy zařízení. 
Tímto pozměňovacím návrhem se rovněž odstraňuje nesoulad v termínu zrušení směrnice 
2001/80/ES, který je uveden v čl. 81 odst. 1.


