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Pozměňovací návrh 285
Martin Callanan

Postoj Rady
Příloha I – návětí – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu zařízení uvedených 
v bodě 1.1 se pro účely tohoto výpočtu 
u spalovacích zařízení používaných 
ve zdravotnických zařízeních bere v úvahu 
pouze normální provozní kapacita.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl v EP schválen v prvním čtení. Uznává potřebu značné 
pohotovostní kapacity v nemocnicích, která je významná pro zajištění kontinuity péče o 
pacienty v případě technické poruchy. Brání také penalizaci nemocnic za potenciální emise 
místo skutečných emisí.

Pozměňovací návrh 286
Martin Callanan

Postoj Rady
Příloha I – návětí – odst. 1 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Při výpočtu celkového jmenovitého 
příkonu zařízení uvedených v bodě 1.1 
se pro účely tohoto výpočtu neberou 
v úvahu spalovací zařízení o jmenovitém 
tepelném příkonu menším než 50 MW 
a době provozu nepřesahující 500 hodin 
za rok.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí původní návrh Komise a pozměňovací návrh EP č. 63 
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z prvního čtení, jehož cílem je vyřešit otázku pohotovostní kapacity nouzových generátorů, 
jako jsou generátory používané v nemocnicích. Tato zařízení nejsou zdrojem významných 
emisí, protože jsou zpravidla v provozu pouze v případě závažného výpadku elektrického 
proudu, příp. pro účely přezkoušení několik hodin v roce. Tento pozměňovací návrh vylučuje 
také velmi malá zařízení s příkonem nižším než 3 MW, v jejichž případě náklady 
a administrativní zátěž zdaleka převažují nad výhodami.

Pozměňovací návrh 287
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha I – bod 1.1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1.1. Spalování paliv v zařízeních 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více.

1.1. Spalování paliv v zařízeních 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
20 MW nebo více.

Or. en

Odůvodnění

Znovu se zařazuje návrh z prvního čtení a znění návrhu Komise. Tato zařízení jsou hlavním 
zdrojem emisí, a proto by se na ně měla tato směrnice vztahovat, jak původně navrhla 
Komise. Hraniční hodnota by se měla snížit na 20 MW také z důvodu souladu s rozsahem 
působnosti směrnice týkající se systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 288
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Příloha I – bod 1.1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1.1. Spalování paliv v zařízeních 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více.

1.1. Spalování paliv v zařízeních 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
20 MW nebo více.

Or. en

Odůvodnění

Znovu se předkládá postoj z prvního čtení. Tato zařízení jsou hlavním zdrojem emisí. 
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Hraniční hodnota by se měla snížit na 20 MW také z důvodu souladu s rozsahem působnosti 
směrnice týkající se systému obchodování s emisemi. Pokud jde o spalovací zařízení 
používaná ve zdravotnických zařízeních, měla by se při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu brát v úvahu pouze jejich normální provozní kapacita.

Pozměňovací návrh 289
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Příloha I – bod 1.1 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu zařízení uvedených 
v bodě 1.1 se pro účely tohoto výpočtu 
u spalovacích zařízení používaných 
ve zdravotnických zařízeních bere v úvahu 
pouze normální provozní kapacita.

Or. en

Odůvodnění

Znovu se předkládá postoj z prvního čtení. Tato zařízení jsou hlavním zdrojem emisí. 
Hraniční hodnota by se měla snížit na 20 MW také z důvodu souladu s rozsahem působnosti 
směrnice týkající se systému obchodování s emisemi. Pokud jde o spalovací zařízení 
používaná ve zdravotnických zařízeních, měla by se při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu brát v úvahu pouze jejich normální provozní kapacita.

Pozměňovací návrh 290
Anja Weisgerber

Postoj Rady
Příloha I – bod 3.5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3.5. Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména krytinových tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu o výrobní 
kapacitě větší než 75 t za den, nebo 
o kapacitě pece větší než 4 m3 a s hustotou 
vsázky větší než 300 kg/m3 na pec.

3.5. Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména krytinových tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu, o výrobní 
kapacitě větší než 75 t za den a s hustotou 
vsázky větší než 300 kg/m3 na pec.
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Or. en

Odůvodnění

Znovu se předkládá pozměňovací návrh č. 117 schválený v prvním čtení. Velmi malá zařízení 
jako občasně používané pece či neprůmyslové pece používané v rukodělných výrobnách by 
měly zůstat mimo působnost této směrnice. Tento pozměňovací návrh by zharmonizoval a 
zjednodušil definici zařízení na výrobu keramiky v celé Evropě a zároveň by nadále zajišťoval 
ochranu životního prostředí a snížil administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 291
Richard Seeber

Postoj Rady
Příloha I – bod 3.5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3.5. Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména krytinových tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu o výrobní 
kapacitě větší než 75 t za den, nebo
o kapacitě pece větší než 4 m3 a s hustotou 
vsázky větší než 300 kg/m3 na pec.

3.5. Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména krytinových tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu o výrobní 
kapacitě větší než 75 t za den a o kapacitě 
pece větší než 4 m3 a s hustotou vsázky 
větší než 300 kg/m3 na pec. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně obnovuje pozměňovací návrh č. 117 z prvního čtení a 
snaží se o zavedení jasnější formulace.

Pozměňovací návrh 292
Salvatore Tatarella

Postoj Rady
Příloha I – bod 3.5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3.5. Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména krytinových tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu o výrobní 
kapacitě větší než 75 t za den, nebo

3.5. Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména krytinových tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu o výrobní 
kapacitě větší než 75 t za den a o kapacitě 
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o kapacitě pece větší než 4 m3 a s hustotou 
vsázky větší než 300 kg/m3 na pec.

pece větší než 4 m3 a s hustotou vsázky 
větší než 300 kg/m3 na pec.

Or. it

Odůvodnění

Tím, že neuvádí, zda se kritéria působnosti daného předpisu mají považovat za vzájemnou 
alternativu, či doplněk, zavádí znění Rady stejný zmatek a nejistotu jako stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 293
Miroslav Ouzký

Postoj Rady
Příloha I – bod 5.3 – písm. a – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) Odstraňování odpadů neklasifikovaných 
jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den 
a zahrnující jednu nebo více 
z následujících činností, s výjimkou 
činností, na které se vztahuje směrnice 
91/271/EHS ze dne 21. května 1991 
o čištění městských odpadních vod1:

a) Odstraňování odpadů neklasifikovaných 
jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t 
suchých odpadů za den a zahrnující jednu 
nebo více z následujících činností, 
s výjimkou činností, na které se vztahuje 
směrnice 91/271/EHS ze dne 
21. května 1991 o čištění městských 
odpadních vod:

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Miroslav Ouzký

Postoj Rady
Příloha I – bod 5.3 – písm. b – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) využití nebo využití kombinované 
s odstraněním jiných než nebezpečných 
odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den 
a za použití jedné či více z níže uvedených 
činností, s výjimkou činností, na něž 
se vztahuje směrnice 91/271/EHS:

b) využití nebo využití kombinované 
s odstraněním jiných než nebezpečných 
odpadů, při kapacitě větší než 75 t suchých 
odpadů za den a za použití jedné či více 
z níže uvedených činností, s výjimkou 
činností, na něž se vztahuje směrnice 
91/271/EHS:
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Or. en

Pozměňovací návrh 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha I – bod 5.3 – písm. b – odst. 1 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) využití nebo využití kombinované 
s odstraněním jiných než nebezpečných 
odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den 
a za použití jedné či více z níže uvedených 
činností, s výjimkou činností, na něž 
se vztahuje směrnice 91/271/EHS:

b) využití nebo využití kombinované 
s odstraněním jiných než nebezpečných 
odpadů, při kapacitě větší než 50 t za den 
a za použití jedné či více z níže uvedených 
činností, s výjimkou činností, na něž 
se vztahuje směrnice 91/271/EHS:

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se hraniční hodnota z návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 296
Miroslav Ouzký

Postoj Rady
Příloha I – bod 5.3 – písm. b – odst. 1 – bod i

Postoj Rady Pozměňovací návrh

i) biologická úprava; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Miroslav Ouzký

Postoj Rady
Příloha I – bod 5.3 – písm. b – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Je-li jedinou z použitých činností úpravy 
odpadu anaerobní digesce, činí prahová 
hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t 
za den.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha I – bod 5.3 – písm. b – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Je-li jedinou z použitých činností úpravy 
odpadu anaerobní digesce, činí prahová 
hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t 
za den.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se hraniční hodnota z návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Postoj Rady
Příloha I – bod 6.6 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) s prostorem pro více než 40 000 kusů 
drůbeže;

a) s prostorem pro více než 40 000 kusů 
drůbeže s výjimkou křepelek;
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Or. fr

Odůvodnění

Ve směrnici jdou do kategorie drůbeže zahrnuty i křepelky (0,25 kg) na základě domněnky, 
že jejich chov je stejný jako chov kuřat (2 kg) či krůt (10 kg), zatímco jejich vliv na životní 
prostředí je mnohem menší. Proto je s ohledem na další oblasti pěstování drůbeže důležité 
přihlédnout k této skutečnosti. Uplatňování této směrnice na chov křepelek není přiměřené 
a z hlediska životního prostředí k němu není důvod. Pokud by se mělo na křepelky vztahovat, 
hrozí, že celé toto odvětví vymizí a že tím dojde k úbytku stovek pracovních míst.

Pozměňovací návrh 300
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 2 – tabulka – sloupec „Kapalná paliva” – poznámky 1 a 2 
(nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Kapalná paliva Kapalná paliva
350 3501

250 2502

200 200
1 Kromě nejvzdálenějších regionů, pro které platí 
mezní hodnota 850 mg/Nm3.
2 Kromě nejvzdálenějších regionů, pro které platí 
850 až 250 mg/Nm3 (lineární pokles).

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 2 – odst. 1 a (nový) (za tabulkou)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Od dodržování mezních hodnot emisí SO2
uvedených v předcházející tabulce mohou 
být osvobozena spalovací zařízení, která 
využívají pevná paliva a jimž bylo vydáno 
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povolení před 27. listopadem 2002, 
příp. spalovací zařízení, jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, pokud tato 
zařízení byla uvedena do provozu 
nejpozději 27. listopadu 2003 a před ... * 
zavedla či upravila technická opatření 
na snížení emisí SO2 v souladu 
s požadavky směrnice  2001/80/ES 
a 2008/1/ES. Měly by být zachovány 
alespoň mezní hodnoty emisí stanovené 
v povoleních pro tato spalovací zařízení, 
zejména  podle požadavků směrnic 
2001/80/ES a 2008/1/ES. Tyto mezní 
hodnoty však nesmějí překročit 
400 mg/Nm³.
* Úř. věst.: den vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro stávající zařízení, která používají pevná paliva, by měly být stanoveny tak, aby 
provozovatelé, kteří v souladu s požadavky LCPD včas zavedli či upravili zařízení 
na snižování emisí, nebyli zpětně pokutováni za tato svá včasná opatření. Je však nutné, aby 
tato zařízení dosahovala alespoň nejpřísnějších mezních hodnot emisí podle LCPD 
(příloha IIIA), které musejí nová a stávající zařízení splňovat podle čl. 4 odst. 1, resp. čl. 4 
odst. 3 směrnice 2001/80/ES (rovné 400 mg/Nm3).

Pozměňovací návrh 302
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 2 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro spalovací zařízení, která využívají 
pevná paliva, kterým bylo uděleno 
povolení před 27. listopadem 2002 nebo 
jejichž provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu více než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za pět let, 

2. Pro spalovací zařízení, která využívají 
pevná paliva, kterým bylo uděleno 
povolení před 27. listopadem 2002 nebo 
jejichž provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu více než 3 000 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za pět let, 
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platí mezní hodnota emisí pro SO2 ve výši 
800 mg/Nm3.

platí mezní hodnota emisí pro SO2 ve výši 
800 mg/Nm3.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 303
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 2 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení, která využívají 
kapalná paliva, kterým bylo uděleno 
povolení před 27. listopadem 2002 nebo 
jejichž provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu více než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro SO2

ve výši 850 mg/Nm3 v případě zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem nepřesahujícím 300 MW 
a ve výši 400 mg/Nm3 v případě zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 300 MW.

Pro spalovací zařízení, která využívají 
kapalná paliva, kterým bylo uděleno 
povolení před 27. listopadem 2002 nebo 
jejichž provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu více než 3 000 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro SO2

ve výši 850 mg/Nm3 v případě zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem nepřesahujícím 300 MW 
a ve výši 400 mg/Nm3 v případě zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 300 MW.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 304
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 2 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Na část spalovacího zařízení, která 
vypouští odpadní plyny jedním či více 

Na část spalovacího zařízení, která 
vypouští odpadní plyny jedním či více 
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samostatnými průduchy v rámci 
společného komína a která není v provozu 
více než 1 500 provozních hodin za rok 
jako klouzavý průměr za dobu pěti let, 
se mohou vztahovat mezní hodnoty emisí 
stanovené v předchozích třech 
pododstavcích ve vztahu k celkovému 
jmenovitému tepelnému příkonu celého 
spalovacího zařízení. V tom případě se 
emise odváděné každým z těchto průduchů 
monitorují odděleně.

samostatnými průduchy v rámci 
společného komína a která není v provozu 
více než 3 000 provozních hodin za rok 
jako klouzavý průměr za dobu pěti let, 
se mohou vztahovat mezní hodnoty 
stanovené v předchozích dvou 
pododstavcích ve vztahu k celkovému 
jmenovitému tepelnému příkonu celého 
spalovacího zařízení. V tom případě se 
emise odváděné každým z těchto průduchů 
monitorují odděleně.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 305
Antonio Masip Hidalgo

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 2 – odst. 4 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení s celkovým 
jmenovitým tepelným příkonem 
přesahujícím 1 500 MW, jehož provoz byl 
zahájen před 31. prosincem 1975, jež 
spaluje směs plynů s nízkou výhřevností 
získaných na základě hutnictví železa 
a oceli a z uhlí, přičemž energie získaná 
z uhlí je 1,5krát vyšší než energie získaná 
z plynu, a které není v provozu déle než 
1 500 provozních hodin ročně jako 
klouzavý průměr za dobu pěti let, platí 
mezní hodnota emisí SO2  1 000 mg/Nm3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Antonio Masip Hidalgo

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 3 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení s celkovým
jmenovitým tepelným příkonem 
přesahujícím 1 500 MW, jehož provoz byl 
zahájen před 31. prosincem 1975, jež 
spaluje směs plynů s nízkou výhřevností 
získaných na základě hutnictví železa 
a oceli a z uhlí, přičemž energie získaná 
z uhlí je 1,5krát vyšší než energie získaná 
z plynu, a které není v provozu déle než 
1 500 provozních hodin ročně jako 
klouzavý průměr za dobu pěti let, platí 
mezní hodnota emisí SO2  1 000 mg/Nm3.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 4 – tabulka – sloupec „Kapalná paliva” – poznámka 1 (nová)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Kapalná paliva Kapalná paliva
450 450

200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) Kromě nejvzdálenějších regionů, pro které platí 
mezní hodnota 450 mg/Nm3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 4 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 
nepřesahujícím 500 MW, která využívají 
pevná nebo kapalná paliva, kterým bylo 
uděleno povolení před 27. listopadem 2002 
nebo jejichž provozovatel před tímto dnem 
podal úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu déle než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 450 mg/Nm3.

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 
nepřesahujícím 500 MW, která využívají 
pevná nebo kapalná paliva, kterým bylo 
uděleno povolení před 27. listopadem 2002 
nebo jejichž provozovatel před tímto dnem 
podal úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu déle než 3 000 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 450 mg/Nm3.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 309
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 4 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 
nepřesahujícím 500 MW, která využívají 
pevná nebo kapalná paliva, kterým bylo 
uděleno povolení před 27. listopadem 2002 
nebo jejichž provozovatel před tímto dnem 
podal úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu déle než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 450 mg/Nm3.

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 
nepřesahujícím 500 MW, která využívají 
pevná nebo kapalná paliva, kterým bylo 
uděleno povolení před 27. listopadem 2002 
nebo jejichž provozovatel před tímto dnem 
podal úplnou žádost o povolení, která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu déle než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 450 mg/Nm3 (v případě zařízení, 
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která využívají domácí paliva s nižším než 
10% obsahem těkavých sloučenin, platí 
hodnota 900 mg/Nm3).

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 4 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 
500 MW, která využívají pevná paliva, 
kterým bylo uděleno povolení před 1. 
červencem 1987 a která nejsou v provozu 
déle než 1 500 provozních hodin za rok 
jako klouzavý průměr za dobu pěti let, platí 
mezní hodnota emisí pro NOx ve výši 
450 mg/Nm3. 

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 
500 MW, která využívají pevná paliva, 
kterým bylo uděleno povolení před 
1. červencem 1987 a která nejsou 
v provozu déle než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 450 mg/Nm3 (v případě zařízení, 
která využívají domácí paliva s nižším než 
10% obsahem těkavých sloučenin, platí 
hodnota 900 mg/Nm3).

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 4 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 
500 MW, která využívají kapalná paliva, 
kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, která byla 

Pro spalovací zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 
500 MW, která využívají kapalná paliva, 
kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, která byla 
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uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu více než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 400 mg/Nm3.

uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a která nejsou 
v provozu více než 3 000 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 400 mg/Nm3.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 312
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 4 – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Na část spalovacího zařízení, která 
vypouští odpadní plyny jedním či více 
samostatnými průduchy v rámci 
společného komína a která není v provozu 
více než 1 500 provozních hodin za rok 
jako klouzavý průměr za dobu pěti let, 
se mohou vztahovat mezní hodnoty emisí 
stanovené v předchozích třech 
pododstavcích ve vztahu k celkovému 
jmenovitému tepelnému příkonu celého 
spalovacího zařízení. V tom případě 
se emise odváděné každým z těchto 
průduchů monitorují odděleně.

Na část spalovacího zařízení, která 
vypouští odpadní plyny jedním či více 
samostatnými průduchy v rámci 
společného komína a která není v provozu 
více než 3 000 provozních hodin za rok 
jako klouzavý průměr za dobu pěti let, 
se mohou vztahovat mezní hodnoty emisí 
stanovené v předchozích třech 
pododstavcích ve vztahu k celkovému 
jmenovitému tepelnému příkonu celého 
spalovacího zařízení. V tom případě 
se emise odváděné každým z těchto 
průduchů monitorují odděleně.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 313
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 4 – odst. 6 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení o jmenovitém 



PE440.003v01-00 18/44 AM\810395CS.doc

CS

tepelném příkonu přesahujícím 300 MW 
spalující domácí pevná paliva platí mezní 
hodnota emisí NOx ve výši 400 mg/Nm3.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Odůvodnění

Jelikož v případě elektráren spalujících domácí pevná paliva (článek 31) existuje výjimka 
pro mezní hodnoty SO2, domnívám se, že vzhledem k tomu, že domácí pevná paliva mají 
obvykle malou výhřevnost, je nutné poskytnout výjimku i NOx.

Pozměňovací návrh 314
Christa Klaß

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 5 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) 
používající jako kapalná paliva lehké 
a střední destiláty platí mezní hodnoty 
emisí ve výši 90 mg/Nm3 pro NOx 
a 100 mg/Nm3 pro CO.

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) 
používající jako kapalná paliva lehké 
a střední destiláty platí mezní hodnoty 
emisí ve výši 120 mg/Nm3 pro NOx 
a 100 mg/Nm3 pro CO, pokud používají 
pevná regenerovaná paliva a jsou 
v provozu méně než 500 hodin.

Or. de

Odůvodnění

Plynové turbíny nelze provozovat výlučně s využitím zemního plynu, musejí fungovat také 
s použitím kapalných paliv. To je při nedostatečné dostupnosti zemního plynu důležité 
např. v případě bojkotu jeho dodávky. Navrhovaných mezních hodnot lze i při využití 
nejmodernější techniky dosáhnout pouze na základě nadměrného využití zdrojů, jako je čistá 
voda a amoniak. Mezní hodnoty navržené Radou neodpovídají hodnotám ve směrnici 
pro velká spalovací zařízení. Tato směrnice požaduje, aby naměřené emise NOx dosahovaly 
hodnot mezi 120 a 350 mg/Nm³.
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Pozměňovací návrh 315
Christa Klaß

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 5 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
určené pro použití v mimořádných 
případech, které jsou v provozu méně než 
500 provozních hodin za rok. Provozovatel 
takových zařízení zaznamenává využité 
provozní hodiny.

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
určené pro použití v mimořádných 
případech nebo plynové turbíny používané 
výlučně k pokrytí energetických špiček, 
které jsou v provozu méně než 500 
provozních hodin za rok. Provozovatel 
takových zařízení zaznamenává využité 
provozní hodiny.

Or. de

Odůvodnění

Plynové turbíny nelze provozovat výlučně s využitím zemního plynu, musejí fungovat také 
s použitím kapalných paliv. To je při nedostatečné dostupnosti zemního plynu důležité 
např. v případě bojkotu jeho dodávky. Navrhovaných mezních hodnot lze i při využití 
nejmodernější techniky dosáhnout pouze na základě nadměrného využití zdrojů, jako je čistá 
voda a amoniak. Mezní hodnoty navržené Radou neodpovídají hodnotám ve směrnici 
pro velká spalovací zařízení. Tato směrnice požaduje, aby naměřené emise NOx dosahovaly 
hodnot mezi 120 a 350 mg/Nm³.

Pozměňovací návrh 316
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – tabulka – nadpis

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx 
a CO pro spalovací zařízení spalující plyn

Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx 
pro spalovací zařízení spalující plyn

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zrušit nově navržené zavedení mezních hodnot emisí pro CO ze spalovacích zařízení 
spalujících plyn. V souladu se zásadou subsidiarity se otázkou emisí CO má zabývat pouze 
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jurisdikce jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 317
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – tabulka – sloupec „CO”

Postoj Rady Pozměňovací návrh

CO vypouští se
100
-
-
100
-
100

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zrušit nově navržené zavedení mezních hodnot emisí pro CO ze spalovacích zařízení 
spalujících plyn. V souladu se zásadou subsidiarity se otázkou emisí CO má zabývat pouze 
jurisdikce jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 318
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – tabulka

Postoj Rady

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO pro spalovací zařízení spalující plyn:

NOx CO
Spalovací zařízení spalující zemní plyn, 
s výjimkou plynových turbín a plynových 
motorů 

100 100

Spalovací zařízení spalující vysokopecní plyn, 
plyn z koksárenských pecí nebo plyny 

200 (4) --
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ze zplyňování rafinérských zbytků s nízkou 
výhřevností, s výjimkou plynových turbín 
a plynových motorů
Spalovací zařízení spalující jiné plyny, 
s výjimkou plynových turbín a plynových 
motorů 

200 (4) --

Plynové turbíny (včetně CCGT) využívající 
jako palivo zemní plyn(1)

50 (2)(3) 100

Plynové turbíny (včetně CCGT) využívající 
jako palivo jiné plyny(4)

120 --

Plynové motory 100 100

Pozměňovací návrh Parlamentu
NOx CO 

Spalovací zařízení spalující zemní plyn 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
nepřesahujícím 300 MW, s výjimkou 
plynových turbín a plynových motorů 

150 100

Spalovací zařízení spalující vysokopecní plyn, 
plyn z koksárenských pecí nebo plyny 
ze zplyňování rafinérských zbytků s nízkou 
výhřevností, s výjimkou plynových turbín 
a plynových motorů

200 (4) --

Spalovací zařízení spalující jiné plyny, 
s výjimkou plynových turbín a plynových 
motorů 

200 (4) --

Plynové turbíny (včetně CCGT) využívající 
jako palivo zemní plyn(1)

50 (2)(3) 100

Plynové turbíny (včetně CCGT) využívající 
jako palivo jiné plyny(4)

120 --

Plynové motory 200 200

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba, aby se mezní hodnoty emisí NOx ve spalovacích zařízeních spalujících plyn daly 
dosáhnout, aniž by v porovnání s výhodami z hlediska životního prostředí vznikaly neúměrně 
vysoké náklady. Navrhované mezní hodnoty emisí pro stávající kotle s příkonem do 300 MW 
a plynové motory nelze splnit pouze za použití primárních opatření. Jejich splnění by si 
vyžádalo vybudování neúměrně nákladných druhotných zařízení na snižování emisí.
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Pozměňovací návrh 319
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – tabulka – odst. 7 a (nový)

Pozměňovací návrh Parlamentu
NOx CO

Plynové motory spalující plyny s nízkou 
výhřevností získané na základě hutnictví 
železa a oceli a ze zemního plynu  

200 -

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Antonio Masip Hidalgo

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – odst. 4 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. 200 mg/Nm3 v případě plynových 
motorů spalujících plyny s nízkou 
výhřevností získané na základě hutnictví 
železa a oceli a ze zemního plynu.  

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – odst. 2 (za poznámkami)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) platí 
mezní hodnoty emisí pro NOx a CO
stanovené v tomto bodě pouze při zatížení 
větším než 70 %.

Pro plynové turbíny  (včetně CCGT)  platí 
mezní hodnoty emisí NOx stanovené 
v tomto bodě pouze při zatížení větším než 
70 %, a to za podmínek základního 
zatížení podle ISO.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zrušit nově navržené zavedení mezních hodnot emisí pro CO ze spalovacích zařízení 
spalujících plyn. V souladu se zásadou subsidiarity se otázkou emisí CO má zabývat pouze 
jurisdikce jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 322
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – odst. 3 (za poznámkami)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro plynové turbíny (včetně CCGT), 
kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, které byly 
uvedeny do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a které nejsou 
v provozu více než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 150 mg/Nm3 v případě spalování 
zemního plynu a ve výši 200 mg/Nm3

v případě spalování ostatních plynů nebo 
kapalných paliv.

Pro spalovací jednotky spalující plyn, 
kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, které byly 
uvedeny do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a které nejsou 
v provozu více než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 150 mg/Nm3 v případě spalování 
zemního plynu a ve výši 200 mg/Nm3

v případě spalování ostatních plynů nebo 
kapalných paliv.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění rovného zacházení se všemi druhy spalovacích zařízení a paliv by se měla výjimka 
pro stávající plynové turbíny rozšířit tak, aby zahrnovala všechny druhy spalovacích jednotek 
spalujících plyn, včetně kotlů, plynových turbín a plynových motorů. S podobnými výjimkami 
se počítá také v případě spalovacích zařízení, která používají pevná a kapalná paliva.
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Pozměňovací návrh 323
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – odst. 3 (za poznámkami)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro plynové turbíny (včetně CCGT), 
kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, které byly 
uvedeny do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a které nejsou 
v provozu více než 1 500 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 150 mg/Nm3 v případě spalování 
zemního plynu a ve výši 200 mg/Nm3

v případě spalování ostatních plynů nebo 
kapalných paliv.

Pro plynové turbíny (včetně CCGT), 
kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejichž 
provozovatel před tímto dnem podal 
úplnou žádost o povolení, které byly 
uvedeny do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a které nejsou 
v provozu více než 3 000 provozních hodin 
za rok jako klouzavý průměr za dobu pěti 
let, platí mezní hodnota emisí pro NOx 
ve výši 150 mg/Nm3 v případě spalování 
zemního plynu a ve výši 200 mg/Nm3

v případě spalování ostatních plynů nebo 
kapalných paliv.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 324
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – odst. 4 (za poznámkami) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Na část spalovacího zařízení, která 
vypouští odpadní plyny jedním či více 
samostatnými průduchy v rámci 
společného komína a která není v provozu 
více než 1 500 provozních hodin za rok 
jako klouzavý průměr za dobu pěti let, 
se mohou vztahovat mezní hodnoty emisí 
stanovené v předchozím pododstavci 
ve vztahu k celkovému jmenovitému 
tepelnému příkonu celého spalovacího 
zařízení. V tom případě se emise odváděné 
každým z těchto průduchů monitorují 

Na část spalovacího zařízení, která 
vypouští odpadní plyny jedním či více 
samostatnými průduchy v rámci 
společného komína a která není v provozu 
více než 3 000 provozních hodin za rok 
jako klouzavý průměr za dobu pěti let, 
se mohou vztahovat mezní hodnoty emisí 
stanovené v předchozím pododstavci 
ve vztahu k celkovému jmenovitému 
tepelnému příkonu celého spalovacího 
zařízení. V tom případě se emise odváděné 
každým z těchto průduchů monitorují 
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odděleně. odděleně.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Pozměňovací návrh 325
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – odst. 5 (za poznámkami)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
a plynové motory určené pro použití 
v mimořádných případech, které jsou 
v provozu méně než 500 provozních hodin 
za rok. Provozovatel takových zařízení 
zaznamenává využité provozní hodiny.

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na spalovací jednotky 
spalující plyn, které jsou v provozu méně 
než 500 provozních hodin za rok. 
Provozovatel takových zařízení 
zaznamenává využité provozní hodiny.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka týkající se 500 provozních hodin ročně by se měla vztahovat na všechny druhy 
spalovacích zařízení spalujících plyn a na všechny způsoby jejich použití. Vzhledem k možným 
odchylkám v interpretaci pojmu „použití v mimořádných případech“ v různých členských 
státech je potřeba se vyhnout zmínce o těchto případech.

Pozměňovací návrh 326
Oreste Rossi

Postoj Rady
Příloha V – část 1 – oddíl 6 – odst. 5 a (nový) (za poznámkami)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro spalovací zařízení o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu nižším než 
500 MW využívající plynná paliva, kterým 
bylo uděleno povolení před 27. listopadem 
2002 nebo jejichž provozovatel před tímto 
dnem podal úplnou žádost o povolení, 
platí mezní hodnota emisí pro NOx ve výši 
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200 mg/Nm3, pokud byla tato zařízení 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003 a nejsou v provozu více 
než 3 000 provozních hodin za rok jako 
klouzavý průměr za dobu pěti let.

Or. it

(Souvislost s pozměňovacím návrhem č. 6.)

Odůvodnění

Tato směrnice se nezabývá elektrárnami, které spalují plynná paliva a fungují k pokrytí 
energetických špiček. Tento nedostatek lze napravit přidáním tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 327
Christa Klaß

Postoj Rady
Příloha V – část 2 – oddíl 5 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) 
používající jako kapalná paliva lehké 
a střední destiláty platí mezní hodnoty 
emisí ve výši 50 mg/Nm3 pro NOx 
a 100 mg/Nm3  pro CO.

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) 
používající jako kapalná paliva lehké 
a střední destiláty platí mezní hodnoty 
emisí ve výši 120 mg/Nm3 pro NOx 
a 100 mg/Nm3 pro CO, pokud používají 
pevná regenerovaná paliva a jsou 
v provozu méně než 500 hodin.

Or. de

Odůvodnění

Plynové turbíny nelze vždy provozovat pouze s využitím zemního plynu, musejí fungovat také 
s použitím kapalných paliv. To je důležité při nedostatečné dostupnosti zemního plynu. 
Navrhovaných mezních hodnot lze i při využití nejmodernější techniky dosáhnout pouze 
na základě nadměrného využití zdrojů, jako je čistá voda a amoniak. Mezní hodnoty navržené 
Radou neodpovídají hodnotám ve směrnici pro velká spalovací zařízení. Tato směrnice 
požaduje, aby naměřené emise NOx dosahovaly hodnot mezi 120 a 350 mg/Nm³.
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Pozměňovací návrh 328
Christa Klaß

Postoj Rady
Příloha V – část 2 – oddíl 5 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
určené pro použití v mimořádných 
případech, které jsou v provozu méně než 
500 provozních hodin za rok. Provozovatel 
takových zařízení zaznamenává využité 
provozní hodiny.

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
určené pro použití v mimořádných 
případech nebo plynové turbíny používané 
výlučně k pokrytí energetických špiček, 
které jsou v provozu méně než 500 
provozních hodin za rok. Provozovatel 
takových zařízení zaznamenává využité 
provozní hodiny.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze V - části 2 - oddílu 5 - odstavci 1.

Pozměňovací návrh 329
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 2 – oddíl 6 – tabulka – nadpis a sloupec „CO”

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3)
pro NOx a CO pro spalovací zařízení 
spalující plyn

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) 
pro NOx pro spalovací zařízení spalující 
plyn

CO
100
100
100

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zrušit nově navržené zavedení mezních hodnot emisí pro CO ze spalovacích zařízení 
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spalujících plyn. V souladu se zásadou subsidiarity se otázkou emisí CO má zabývat pouze 
jurisdikce jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 330
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 2 – oddíl 6 – tabulka 

Postoj Rady

NOx CO 

Spalovací zařízení jiná než plynové turbíny 
a plynové motory 

100 100

Plynové turbíny (včetně CCGT) 50 (1) 100
Plynové motory 75 100

Poznámka
(1) Pro plynové turbíny s jednoduchým cyklem, které mají účinnost vyšší než 35 % – stanovenou za podmínek 
základního zatížení podle ISO –, platí mezní hodnota emisí pro NOx ve výši 50×ŋ/35, kde ŋ je účinnost plynové 
turbíny za podmínek základního zatížení podle ISO vyjádřená v procentech.

Pozměňovací návrh Parlamentu
NOx

(1) CO 
Spalovací zařízení o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nepřesahujícím 300 MW 
jiná než plynové turbíny a plynové motory 

150 100

Spalovací zařízení spalující zemní plyn 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
přesahujícím 300 MW, s výjimkou plynových 
turbín a plynových motorů 

100 100

Plynové turbíny (včetně CCGT) 50 100
Plynové motory 200 200
Poznámka
(1) Pro plynové turbíny, které mají účinnost vyšší než 35 % – stanovenou za podmínek základního zatížení podle 
ISO –, platí mezní hodnota emisí pro NOx ve výši 50×ŋ/35, kde ŋ je účinnost plynové turbíny za podmínek 
základního zatížení podle ISO vyjádřená v procentech.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba, aby se mezní hodnoty emisí NOx ve spalovacích zařízeních spalujících plyn daly 
dosáhnout, aniž by v porovnání s výhodami z hlediska životního prostředí vznikaly neúměrně 
vysoké náklady. Navrhované mezní hodnoty emisí pro stávající kotle s příkonem do 300 MW 
a plynové motory nelze splnit pouze za použití primárních opatření. Jejich splnění by si 
vyžádalo vybudování neúměrně nákladných druhotných zařízení na snižování emisí. Na rozdíl 
od požadavků na stávající zařízení (víz část 1) požadavky na nové plynové turbíny nerozlišují 
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mezní hodnoty emisí pro zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, CCGT či 
pro mechanický pohon. V důsledku toho bude korekční faktor pro účinnost platit pro všechny 
druhy plynových turbín.  

Pozměňovací návrh 331
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 2 – oddíl 6 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) platí 
mezní hodnoty emisí pro NOx a CO
stanovené v tomto bodě pouze při zatížení 
větším než 70 %.

Pro plynové turbíny  (včetně CCGT)  platí 
mezní hodnoty emisí NOx stanovené 
v tomto bodě pouze při zatížení větším než 
70 %, a to za podmínek základního 
zatížení podle ISO.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění týkající se přílohy V – části 2 – oddílu 6 – tabulky – nadpisu a sloupce „CO“.

Pozměňovací návrh 332
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 2 – oddíl 6 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) platí 
mezní hodnoty emisí pro NOx a CO 
stanovené v tomto bodě pouze při zatížení 
větším než 70 %.

Pro plynové turbíny  (včetně CCGT)  platí 
mezní hodnoty emisí NOx a CO stanovené 
v tomto bodě pouze při zatížení větším než 
70 %, a to za podmínek základního 
zatížení podle ISO.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění týkající se přílohy V – části 2 – oddílu 6 – tabulky. 
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Pozměňovací návrh 333
Thomas Ulmer

Postoj Rady
Příloha V – část 2 – oddíl 6 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
a plynové motory určené pro použití 
v mimořádných případech, které jsou 
v provozu méně než 500 provozních hodin 
za rok. Provozovatel takových zařízení 
zaznamenává využité provozní hodiny.

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na spalovací jednotky 
spalující plyn, které jsou v provozu méně 
než 500 provozních hodin za rok. 
Provozovatel takových zařízení 
zaznamenává využité provozní hodiny.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění týkající se přílohy V – části 2 – oddílu 6 – tabulky. 

Pozměňovací návrh 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha V – část 3 – oddíl 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Koncentrace SO2, NOx a tuhých 
znečišťujících látek v odpadních plynech 
z každého spalovacího zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 100 MW 
nebo více se měří kontinuálně.

1. Koncentrace SO2, NOx, CO a tuhých 
znečišťujících látek v odpadních plynech 
z každého spalovacího zařízení o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 100 MW 
nebo více se měří kontinuálně.

Koncentrace CO v odpadních plynech 
z každého spalovacího zařízení spalujícího 
plynná paliva o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu 100 MW nebo více 
se měří kontinuálně. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 76 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 335
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha V – část 4 – oddíl 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případě kontinuálního měření 
se mezní hodnoty emisí stanovené 
v částech 1 a 2 považují za splněné, pokud 
vyhodnocení výsledků měření z hodin 
provozu v příslušném kalendářním roce 
ukáže, že byly dodrženy všechny tyto 
podmínky:

1. V případě kontinuálního měření 
se mezní hodnoty emisí stanovené 
v částech 1 a 2 považují za splněné, pokud 
vyhodnocení výsledků měření z hodin 
provozu v příslušném kalendářním roce 
ukáže, že byly dodrženy všechny tyto 
podmínky:

a) žádná platná měsíční průměrná hodnota 
nepřekračuje odpovídající mezní hodnoty 
emisí stanovené v částech 1 a 2;

a) žádná platná denní průměrná hodnota 
nepřekračuje odpovídající mezní hodnoty 
emisí stanovené v částech 1 a 2;

b) žádná platná denní průměrná hodnota 
nepřekračuje 110 % odpovídajících 
mezních hodnot emisí stanovených 
v částech 1 a 2;
c) v případě spalovacích zařízení 
složených pouze z kotlů na černé uhlí 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
menším než 50 MW žádná platná denní 
průměrná hodnota nepřekračuje 150 % 
odpovídajících mezních hodnot emisí 
stanovených v částech 1 a 2;
d) 95 % všech platných hodinových
průměrných hodnot za rok nepřekračuje 
200 % odpovídajících mezních hodnot 
emisí stanovených v částech 1 a 2.

b) 95 % všech platných hodinových 
průměrných hodnot za rok nepřekračuje 
200 % odpovídajících mezních hodnot 
emisí stanovených v částech 1 a 2.

Platné průměrné hodnoty se stanoví podle 
části 3 bodu 10.

Platné průměrné hodnoty se stanoví podle 
části 3 bodu 10.

Pro účely výpočtu průměrných hodnot 
emisí se nepřihlíží k hodnotám 
naměřeným během období uvedených 
v čl. 30 odst. 5 a 6 a v článku 37 ani 
během období uvádění zařízení 
do provozu a odstavování z provozu.

Or. en
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Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh č. 77 z prvního čtení. Zatímco referenční dokumenty BREF 
k BAT jsou založeny na denních průměrných hodnotách, příloha V požaduje, aby byly mezní 
hodnoty emisí dodržovány v rámci jednoho měsíce. Denní průměrné hodnoty navíc nemohou 
překročit 100 % mezních hodnot emisí a 95 % hodinových průměrů v průběhu jednoho roku 
nesmí překročit mezní hodnoty emisí více než dvojnásobně. Návrh Komise nerozlišuje mezi 
zařízeními uvedenými do provozu před rokem 2016 a po tomto roce. Při zachování stejných 
pravidel dodržování limitů v případě nových a existujících zařízení je nezbytné, aby byly 
uvedeny v soulad se závěry BAT na základě BREF, které jsou založeny na denních, nikoli 
měsíčních průměrech.

Pozměňovací návrh 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha V – část 4 – oddíl 1 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případě kontinuálního měření 
se mezní hodnoty emisí stanovené 
v částech 1 a 2 považují za splněné, pokud 
vyhodnocení výsledků měření z hodin 
provozu v příslušném kalendářním roce 
ukáže, že byly dodrženy všechny tyto 
podmínky:

1. V případě kontinuálního měření 
se mezní hodnoty emisí stanovené 
v částech 1 a 2 považují za splněné, pokud 
vyhodnocení výsledků měření z hodin 
provozu v příslušném kalendářním roce 
ukáže, že byly dodrženy všechny tyto 
podmínky:

a) žádná platná měsíční průměrná hodnota 
nepřekračuje odpovídající mezní hodnoty 
emisí stanovené v částech 1 a 2;

a) žádná platná denní průměrná hodnota 
nepřekračuje odpovídající mezní hodnoty 
emisí stanovené v částech 1 a 2;

b) žádná platná denní průměrná hodnota 
nepřekračuje 110 % odpovídajících 
mezních hodnot emisí stanovených 
v částech 1 a 2;
c) v případě spalovacích zařízení 
složených pouze z kotlů na černé uhlí 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
menším než 50 MW žádná platná denní 
průměrná hodnota nepřekračuje 150 % 
odpovídajících mezních hodnot emisí 
stanovených v částech 1 a 2;
d) 95 % všech platných hodinových 
průměrných hodnot za rok nepřekračuje 
200 % odpovídajících mezních hodnot 

b) 95 % všech platných hodinových 
průměrných hodnot za rok nepřekračuje 
200 % odpovídajících mezních hodnot 
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emisí stanovených v částech 1 a 2. emisí stanovených v částech 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 77 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 337
Sirpa Pietikäinen

Postoj Rady
Příloha V – část 4 – oddíl 1 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případě kontinuálního měření 
se mezní hodnoty emisí stanovené 
v částech 1 a 2 považují za splněné, pokud 
vyhodnocení výsledků měření z hodin 
provozu v příslušném kalendářním roce 
ukáže, že byly dodrženy všechny tyto 
podmínky:

1. V případě kontinuálního měření 
se mezní hodnoty emisí stanovené 
v částech 1 a 2 považují za splněné, pokud 
vyhodnocení výsledků měření z hodin 
provozu v příslušném kalendářním roce 
ukáže, že byly dodrženy všechny tyto 
podmínky:

a) žádná platná měsíční průměrná hodnota 
nepřekračuje odpovídající mezní hodnoty 
emisí stanovené v částech 1 a 2;

 a) žádná platná denní průměrná hodnota 
nepřekračuje odpovídající mezní hodnoty 
emisí stanovené v částech 1 a 2; 

b) žádná platná denní průměrná hodnota 
nepřekračuje 110 % odpovídajících 
mezních hodnot emisí stanovených 
v částech 1 a 2;
c) v případě spalovacích zařízení 
složených pouze z kotlů na černé uhlí 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
menším než 50 MW žádná platná denní 
průměrná hodnota nepřekračuje 150 % 
odpovídajících mezních hodnot emisí 
stanovených v částech 1 a 2;
d) 95 % všech platných hodinových 
průměrných hodnot za rok nepřekračuje 
200 % odpovídajících mezních hodnot 
emisí stanovených v částech 1 a 2.

b) 95 % všech platných hodinových 
průměrných hodnot za rok nepřekračuje 
200 % odpovídajících mezních hodnot 
emisí stanovených v částech 1 a 2.

Or. en
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Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh č. 77 z prvního čtení. Zatímco referenční dokumenty BREF 
k BAT jsou založeny na denních průměrných hodnotách, příloha V požaduje, aby ELV byly 
dodržovány v rámci jednoho měsíce. Denní průměrné hodnoty navíc nemohou překročit 
100 % mezních hodnot emisí a 95 % hodinových průměrů v průběhu jednoho roku nesmí 
překročit mezní hodnoty emisí více než dvojnásobně.  Návrh Komise nerozlišuje mezi 
zařízeními uvedenými do provozu před rokem 2016 a po tomto roce. Při zachování stejných 
pravidel dodržování limitů v případě nových a existujících zařízení je nezbytné, aby byly 
uvedeny v soulad se závěry BAT na základě BREF, které jsou založeny na denních, nikoli 
měsíčních průměrech.

Pozměňovací návrh 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha V – část 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Část 5 vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění nové části 5, kterou zařadila Rada, v souvislosti s článkem 31.

Pozměňovací návrh 339
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha V – část 5 – oddíl 1

Postoj Rady
1. Minimální stupeň odsíření pro spalovací zařízení uvedená v čl. 30 odst. 2

Minimální stupeň odsířeníCelkový 
jmenovitý 
tepelný 
příkon 
(MWh)

Zařízení, kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejich provozovatel 
před tímto dnem podali úplnou žádost o povolení 
a která byla uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003

Jiná zařízení
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50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Poznámka

(1) U spalovacích zařízení spalujících ropnou břidlici činí minimální stupeň odsíření 95 %.

Pozměňovací návrh
1. Minimální stupeň odsíření a maximální mezní hodnoty emisí pro spalovací zařízení 
uvedená v čl. 30 odst. 2

Minimální stupeň odsíření a maximální mezní hodnoty emisíCelkový 
jmenovitý 
tepelný 
příkon 
(MWh)

Zařízení, kterým bylo uděleno povolení před 
27. listopadem 2002 nebo jejich provozovatel 

před tímto dnem podali úplnou žádost o povolení 
a která byla uvedena do provozu nejpozději 

27. listopadu 2003

Jiná zařízení

50-100 80 % spolu s maximální mezní hodnotou emisí 
ve výši 650 mg/Nm3

92 % spolu 
s maximální 

mezní 
hodnotou 

emisí ve výši 
600 mg/Nm3

100-300 90 % spolu s maximální mezní hodnotou emisí 
ve výši 450 mg/Nm3

92 % spolu 
s maximální 

mezní 
hodnotou 

emisí ve výši 
400 mg/Nm3

> 300 96 % spolu s maximální mezní hodnotou emisí 
ve výši 450 mg/Nm3(1) 

96 % spolu 
s maximální 

mezní 
hodnotou 

emisí ve výši 
400 mg/Nm3

Poznámka

(1) U spalovacích zařízení spalujících ropnou břidlici činí minimální stupeň odsíření 95 % spolu s minimální 
mezní hodnotou emisí ve výši 450 mg/Nm3.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novým výjimkám, které navrhla Rada. Největšími znečišťovateli 
vypouštějícími emise síry v Evropě jsou velká spalovací zařízení, která používají domácí tuhá 
paliva s vysokým obsahem síry (např. hnědé uhlí). Z hlediska ochrany životního prostředí je 
nutné zajistit, aby se na nejvyšší stupeň odsíření vztahovaly ve srovnání s mezními hodnotami 
emisí platnými pro paliva s nízkým obsahem síry alespoň tyto méně přísné mezní hodnoty 
emisí.

Pozměňovací návrh 340
Inés Ayala Sender

Postoj Rady
Příloha V – část 5 – oddíl 1 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. U zařízení schválených před 
1. červencem 1987, v nichž byla 
odsiřovací zařízení nainstalována před 
rokem 2000 a v nichž byly před 1. lednem 
2008 nainstalovány i technologie podle 
směrnice 2001/80, činí minimální stupeň 
odsíření 93 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha V – část 5 – oddíl 2

Postoj Rady
2. Minimální stupeň odsíření pro spalovací zařízení uvedená v čl. 30 odst. 3

Celkový jmenovitý tepelný příkon (MW) Minimální stupeň odsíření

50-100 93 %

100-300 93 %
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> 300 97 %

Pozměňovací návrh
2. Minimální stupeň odsíření a maximální mezní hodnoty emisí pro spalovací zařízení 

uvedená v čl. 30 odst. 3
Celkový jmenovitý tepelný příkon (MW) Minimální stupeň odsíření

50-100 93 % spolu s maximální mezní hodnotou 
emisí ve výši 600 mg/Nm3

100-300 93 % spolu s maximální mezní hodnotou 
emisí ve výši 400 mg/Nm3

> 300 97 % spolu s maximální mezní hodnotou 
emisí ve výši 400 mg/Nm3

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze V – části 5 – tabulce 1.

Pozměňovací návrh 342
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha V – část 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Minimální stupně odsíření uvedené 
v části 5 této přílohy se použijí jako 
měsíční průměrná mezní hodnota.

Minimální stupně odsíření uvedené v části 
5 této přílohy se použijí jako denní
průměrná mezní hodnota.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k nové výjimce, kterou navrhla Rada. Zatímco referenční dokumenty 
BREF k BAT jsou založeny na denních průměrných hodnotách, příloha V požaduje, aby ELV 
byly dodržovány v rámci jednoho měsíce. Je nutné sladit stávající znění s dokumentem BREF, 
který je založen na denních, nikoli měsíčních průměrech.
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Pozměňovací návrh 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha V – část 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Část 7 vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novému článku, který přidala Rada.

Pozměňovací návrh 344
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha V – část 7 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) pro spalovací zařízení, kterým bylo 
uděleno povolení před 27. listopadem 
2002 nebo jejichž provozovatel před tímto 
dnem podal úplnou žádost o povolení 
a která byla uvedena do provozu 
nejpozději 27. listopadu 2003:
1 000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novému textu Rady. Na rafinerie / velká spalovací zařízení v chemickém 
průmyslu by se ve srovnání s jinými velkými spalovacími zařízeními neměla vztahovat žádná 
zvláštní pravidla, která jen zbytečně brání snižování emisí. Velká spalovací zařízení –
chemičky i rafinerie – mohou poskytovat své zbytky s vysokým obsahem síry těm zařízením, 
která umožňují největší zpětné získávání síry či disponují odsiřovacím zařízením. Chtějí-li 
využívat levné rafinérské zbytky s vysokým obsahem síry také pro menší kotle a vytápěcí 
systémy, měly by nainstalovat zařízení na snižování emisí, která by byla případně 
nainstalována pro několik komínů společně.
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Pozměňovací návrh 345
Esther de Lange

Postoj Rady
Příloha V – část 7 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) pro spalovací zařízení, kterým bylo 
uděleno povolení před 27. listopadem 2002 
nebo jejichž provozovatel před tímto dnem 
podal úplnou žádost o povolení a která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003: 1 000 mg/Nm3;

a) pro spalovací zařízení, kterým bylo 
uděleno povolení před 27. listopadem 2002 
nebo jejichž provozovatel před tímto dnem 
podal úplnou žádost o povolení a která byla 
uvedena do provozu nejpozději 
27. listopadu 2003: 800 mg/Nm3;

Or. en

Odůvodnění

Mezní hodnoty emisí pro rafinerie nejsou důsledné. Průměrné mezní hodnoty emisí uvedené 
v čl. 37 odst. 2 a v příloze V, části 7 jsou vyšší než nejvyšší mezní hodnoty v příloze V, části 1, 
bodech 2 a 3. To je zdrojem další neodůvodněné flexibility, která může zbytečně bránit 
snižování emisí.

Pozměňovací návrh 346
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha V – část 7 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) pro ostatní spalovací zařízení: 
600 mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3, pokud spalovací zařízení 
nejsou v provozu více než 1 500 
provozních hodin ročně.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k novému textu Rady. Na rafinerie / velká spalovací zařízení v chemickém 
průmyslu by se ve srovnání s jinými velkými spalovacími zařízeními neměla vztahovat žádná 
zvláštní pravidla, která jen zbytečně brání snižování emisí. Velká spalovací zařízení –
chemičky i rafinerie – mohou poskytovat své zbytky s vysokým obsahem síry těm zařízením, 
která umožňují největší zpětné získávání síry či disponují odsiřovacím zařízením. Chtějí-li 
využívat levné rafinérské zbytky s vysokým obsahem síry také pro menší kotle a vytápěcí 
systémy, měly by nainstalovat zařízení na snižování emisí, která by byla případně 
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nainstalována pro několik komínů společně.

Pozměňovací návrh 347
Esther de Lange

Postoj Rady
Příloha V – část 7 – písm. b

Postoj Rady Pozměňovací návrh

b) pro ostatní spalovací zařízení: 
600 mg/Nm3. 

b) pro ostatní spalovací zařízení: 
400 mg/Nm3. 

Or. en

Odůvodnění

Mezní hodnoty emisí pro rafinerie nejsou důsledné. Průměrné mezní hodnoty emisí uvedené 
v čl. 37 odst. 2 a v příloze V, části 7 jsou vyšší než nejvyšší mezní hodnoty v příloze V, části 1, 
bodech 2 a 3. To je zdrojem další neodůvodněné flexibility, která může zbytečně bránit 
snižování emisí.

Pozměňovací návrh 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha VI – část 6 – bod 2.5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2.5. Příslušný orgán se může rozhodnout 
nevyžadovat kontinuální měření HCl, HF 
a SO2 v zařízeních na spalování odpadu 
nebo zařízeních na spoluspalování odpadu 
a vyžadovat pravidelná měření, jak je 
stanoveno v bodě 2.1 písm. c), nebo žádné 
měření, pokud provozovatel může 
prokázat, že emise těchto znečišťujících 
látek nemohou být za žádných okolností 
vyšší, než jsou předepsané mezní hodnoty 
emisí.

2.5. Příslušný orgán se může rozhodnout 
nevyžadovat kontinuální měření HCl, HF 
a SO2 v zařízeních na spalování odpadu 
nebo zařízeních na spoluspalování odpadu 
a vyžadovat pravidelná měření, jak je 
stanoveno v bodě 2.1 písm. c), pokud 
provozovatel může prokázat, že emise 
těchto znečišťujících látek nemohou být 
za žádných okolností vyšší, než jsou 
předepsané mezní hodnoty emisí. Tato 
výjimka se nepoužije v případech 
spalování smíšeného odpadu z různých 
zdrojů.

Příslušný orgán se může rozhodnout 
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nevyžadovat kontinuální měření NOx 
a vyžadovat pravidelná měření, jak je 
stanoveno v bodě 2.1 písm. c), 
ve stávajících zařízeních na spalování 
odpadu o jmenovité kapacitě menší než 
6 t/h nebo ve stávajících zařízeních 
na spoluspalování odpadu o jmenovité 
kapacitě menší než 6 t/h, pokud 
provozovatel může na základě informací 
o kvalitě příslušného odpadu, 
používaných technologiích a výsledků 
monitorování emisí prokázat, že emise 
NOx nemohou být za žádných okolností 
vyšší, než je předepsaná mezní hodnota 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 78 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 349
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – odstavec 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2.5. Příslušný orgán se může rozhodnout 
nevyžadovat kontinuální měření HCl, HF 
a SO2 v zařízeních na spalování odpadu 
nebo zařízeních na spoluspalování odpadu 
a vyžadovat pravidelná měření, jak je 
stanoveno v bodě 2.1 písm. c), nebo žádné 
měření, pokud provozovatel může 
prokázat, že emise těchto znečišťujících 
látek nemohou být za žádných okolností 
vyšší, než jsou předepsané mezní hodnoty 
emisí.

Příslušný orgán se může rozhodnout 
nevyžadovat průběžné měření látek HCl, 
HF a SO2 v zařízeních na spalování odpadu 
nebo zařízeních na spoluspalování odpadu 
a vyžadovat pravidelné měření, jak je 
stanoveno v bodě 2.1 písm. c), pokud 
provozovatel může prokázat, že emise 
těchto znečišťujících látek nemohou být 
za žádných okolností vyšší, než jsou 
předepsané mezní hodnoty emisí. To 
neplatí v případě smíšeného odpadu 
z různých zdrojů.

Or. en
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Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh č. 78 z prvního čtení. Návrh Rady počítá 
se zvláštními případy, kdy příslušné orgány nestanoví žádnou povinnost ohledně HCl, HF 
a SO2. To zahrnuje možnost, že se nebudou provádět žádná měření. Kvalita hodnocení měření 
záleží do značné míry na vzorcích odpadu, proto může smíšený odpad pocházející z různých 
zdrojů zapříčinit špatnou kvalitu vzorků, zejména pokud uvážíme možnost vyššího obsahu 
chloru v důsledku PVC. Pokud by se tato výjimka povolila, byly by údaje o sledování 
selektivní a pravděpodobně by nebyly schopny zachytit maximální emise.  

Pozměňovací návrh 350
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat jedno měření za dva roky
pro těžké kovy a jedno měření za rok
pro dioxiny a furany v těchto případech:

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat pouze jedno měření ročně
pro těžké kovy a pro dioxiny a furany 
v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh č. 78 z prvního čtení. Je nepřípustné, aby návrh dával 
příslušným orgánům právo neprovádět měření u emisí těžkých kovů, dioxinů a furanů ve 
vzduchu na základě zpráv vydaných provozovateli o kvalitě odpadu. Bude-li od sledování 
upuštěno, dvě podmínky se stanou irelevantními, neboť nebudou k dispozici informace o jejich 
sledování pro zhodnocení emisí. Potřebujeme systém průběžného sledování emisí těžkých 
kovů, protože jejich sledování je jedinou možností, jak zajistit, aby emise těchto vysoce 
toxických, perzistentních a bioakumulativních látek nepřesahovaly povinné mezní hodnoty 
emisí.

Pozměňovací návrh 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
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vyžadovat jedno měření za dva roky
pro těžké kovy a jedno měření za rok
pro dioxiny a furany v těchto případech:

vyžadovat pouze jedno měření ročně
pro těžké kovy, dioxiny a furany v těchto 
případech:

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 79 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 352
Åsa Westlund

Postoj Rady
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – písm. c a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ca) provozovatel může prokázat, že není 
zpracováván ani elektrický 
nebo elektronický odpad, ani žádný jiný 
odpad obsahující chlorované sloučeniny.

Or. en

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh č. 80 z prvního čtení. Je nepřípustné, aby návrh dával 
příslušným orgánům právo neprovádět měření u emisí těžkých kovů, dioxinů a furanů ve 
vzduchu na základě zpráv vydaných provozovateli o kvalitě odpadu. Bude-li od sledování 
upuštěno, dvě podmínky se stanou irelevantními, neboť nebudou k dispozici informace o 
sledování pro zhodnocení emisí. BAT je uplatňování systému průběžného sledování emisí 
těžkých kovů, protože jejich sledování je jedinou možností, jak zajistit, aby emise těchto 
vysoce toxických, perzistentních a bioakumulativních látek nepřesahovaly povinné mezní 
hodnoty emisí.
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Pozměňovací návrh 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Postoj Rady
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – písm. c a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ca) provozovatel může prokázat, že není 
zpracováván ani elektrický 
nebo elektronický odpad, ani žádný jiný 
odpad obsahující chlorované sloučeniny.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Parlamentu č. 80 z prvního čtení.


