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PR_COD_2am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

*Postup konzultace
*** Pozměňovací návrh

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v právním aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady z prvního čtení ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované 
znění)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení – přepracované znění)

Evropský parlament,

– s ohledem na postoj Rady z prvního čtení (11962/2009 – C7-0034/2010),

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0844),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0002/2008),

– s ohledem na svůj postoj z prvního čtení1,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

– s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

                                               
1 Přijaté texty, 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Pozměňovací návrh 1

Postoj Rady
Bod odůvodnění 14

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) Je důležité poskytnout příslušným 
orgánům dostatečnou pružnost, aby 
stanovily takové mezní hodnoty emisí, 
které zajistí, že emise za běžných 
provozních podmínek nepřekročí úrovně 
emisí spojené s nejlepšími dostupnými 
technikami. Za tímto účelem může 
příslušný orgán stanovit mezní hodnoty 
emisí, které se od úrovní emisí spojených 
s nejlepšími dostupnými technikami 
odlišují použitými hodnotami, obdobími 
a referenčními podmínkami, lze-li 
prostřednictvím výsledků monitorování 
emisí prokázat, že emise nepřekročily 
úrovně emisí spojené s nejlepšími 
dostupnými technikami.

(14) Je důležité poskytnout příslušným 
orgánům dostatečnou pružnost, aby 
stanovily takové mezní hodnoty emisí, 
které zajistí, že emise za běžných 
provozních podmínek nepřekročí úrovně 
emisí spojené s nejlepšími dostupnými 
technikami. Dodržení mezních hodnot 
emisí, jež jsou stanoveny v povoleních, 
umožňuje dosažení takových výsledků, 
kdy provozní hodnota vykazuje nižší než 
mezní hodnoty emisí. Za tímto účelem 
může příslušný orgán stanovit mezní 
hodnoty emisí, které se od úrovní emisí 
spojených s nejlepšími dostupnými 
technikami odlišují použitými hodnotami, 
obdobími a referenčními podmínkami, lze-
li prostřednictvím výsledků monitorování 
emisí prokázat, že emise nepřekročily 
úrovně emisí spojené s nejlepšími 
dostupnými technikami.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Postoj Rady
Bod odůvodnění 18

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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nejlepších dostupných technik.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 73 odst. 2, pododstavci a, odrážky iii. Vypouští se 
znění Rady.

Pozměňovací návrh 3

Postoj Rady
Bod odůvodnění 37

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavedení tržních nástrojů by právní předpis jen zkomplikovalo. Emise oxidů dusíku a oxidu 
siřičitého mají navíc místní či regionální dopad, a nemohou proto podléhat obchodování na 
úrovni EU. Vypouští se nové znění Rady.

Pozměňovací návrh 4

Postoj Rady
Bod odůvodnění 38

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(38) Opatření nezbytná k provedení této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 

(38) V souladu s článkem 291 Smlouvy 
o fungování EU se pravidla a obecné 
zásady týkající se mechanismů, s jejichž 
pomocí členské státy kontrolují výkon 
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prováděcích pravomocí svěřených Komisi. prováděcích pravomocí svěřených Komisi, 
stanoví předem formou nařízení přijatého 
řádným legislativním způsobem. Dokud 
nebude přijato toto nové nařízení, členské 
státy vzhledem k tomu, že je nezbytné 
přijmout a provádět tuto směrnici co 
nejdříve, provádějí kontrolu měření 
v souladu s ustanoveními rozhodnutí Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi za 
předpokladu, že jsou tato ustanovení 
slučitelná s pozměněnými Smlouvami. 
Odkazy na tato ustanovení je však nutné 
nahradit odkazy na pravidla a zásady 
stanovené v novém nařízení, jakmile toto 
nařízení vstoupí v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Postoj Rady
Bod odůvodnění 39

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

(39) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice přizpůsobena vědeckému 
a technickému pokroku na základě 
nejlepších dostupných technik, měla by být 
Komise zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o přijetí závěrů 
o BAT a doplnění či změnění mezních 
hodnot emisí a pravidel monitorování 
a dosahování souladu, které již tato 
směrnice stanovila.  V případě zařízení na 
spalování odpadu a zařízení 
na spoluspalování odpadu to může 
zahrnovat i stanovení kritérií, která by 
umožnila výjimky z kontinuálního 
monitorování celkových emisí tuhých 
znečišťujících látek.
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učinila ve svém sdělení ze dne 
9. prosince 2009 o provádění článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Změna nového bodu odůvodnění navrženého Radou. Souvisí s pozměňovacím návrhem 
k čl. 74 odst. 1.

Pozměňovací návrh 6

Postoj Rady
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39a) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice přizpůsobena výsledkům 
hodnocení Komise o nezbytnosti zavést
v celé Unii minimální požadavky pro 
mezní hodnoty emisí a pravidla 
monitorování a dosahování souladu pro 
určité činnosti v rámci příslušných závěrů 
o BAT, a to na základě vlivu těchto 
činností na životní prostředí jako celek či 
na základě toho, jak jsou pro tyto činnosti 
uplatňovány nejlepší dostupné techniky, 
měla by být Komise zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o zavedení 
minimálních požadavků pro mezní 
hodnoty emisí a pravidla monitorování 
a dosahování souladu pro činnosti 
v rámci příslušných závěrů o BAT 
platných v celé Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Postoj Rady
Bod odůvodnění 39 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39b) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice doplněna nebo změněna s cílem 
zajistit, aby byly v celé Unii důsledně 
uplatňovány nejlepší dostupné techniky, 
jež jsou popsány v referenčních 
dokumentech o BAT, měla by být Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o stanovení zvláštních kritérií 
pro stanovení, díky nimž by příslušné 
orgány mohly ve výjimečných případech 
stanovit podmínky pro povolení 
mírnějších hodnot emisí u těchto zařízení, 
a to s ohledem na výsledky hodnocení 
zeměpisné polohy nebo místních 
přírodních podmínek zařízení nebo jeho 
technické charakteristiky. Tyto hodnoty 
emisí ovšem nesmějí přesáhnout 
minimální požadavky na mezní hodnoty 
emisí v celé Unii, a pravidla monitorování 
a dosahování souladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Postoj Rady
Bod odůvodnění 39 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(39c) Aby mohla být ustanovení této 
směrnice doplněna nebo změněna s cílem 
zajistit, aby byly v celé Unii důsledně 
uplatňovány nejlepší dostupné techniky a 
systematické posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí vyplývajících z 
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používání daných zařízení, měla by být 
Komise zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud je o pravidla 
týkající se určení období pro spouštění 
zařízení a jeho odstavování, datum, od 
kterého budou prováděna měření emisí 
těžkých kovů, dioxinů a furanů 
vypouštěných do ovzduší a druh, formu 
a četnost informací, které mají poskytnout 
členské státy Komisi, jakož i další kritéria 
pro posouzení rizik pro životní prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 14

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která zařízení, spalovací 
zařízení, zařízení na spalování odpadu 
nebo zařízení na spoluspalování odpadu 
zcela nebo zčásti provozuje nebo řídí, nebo 
pokud tak stanoví vnitrostátní právo, 
na kterou byla přenesena rozhodující 
hospodářská pravomoc nad technickou 
funkcí zařízení;

(14) „provozovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která zařízení, spalovací 
zařízení, zařízení na spalování odpadu 
nebo zařízení na spoluspalování odpadu 
provozuje nebo řídí, nebo pokud tak 
stanoví vnitrostátní právo, na kterou byla 
přenesena rozhodující hospodářská 
pravomoc nad technickou funkcí zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se nový výraz navržený Radou.
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Pozměňovací návrh 10

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 18

Postoj Rady Pozměňovací návrh

18) „základní zprávou“ informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
relevantními nebezpečnými látkami;

18) „základní zprávou“ kvantifikované 
informace o stavu kontaminace půdy 
a podzemních vod relevantními 
nebezpečnými látkami ve významném 
množství;

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 15 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 11

Postoj Rady
Čl. 3 – bod 46 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

46a) „obecně závaznými pravidly“ mezní 
hodnoty emisí nebo jiné podmínky 
stanovené v právních předpisech 
týkajících se životního prostředí, 
přinejmenším na odvětvové úrovni, které 
jsou ustanoveny s tím záměrem, aby byly 
přímo použity ke stanovení podmínek pro 
povolení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně definovat „obecně závazná pravidla“. Obnovuje se pozměňovací návrh 
17 z prvního čtení. 



PR\809082CS.doc 13/41 PE430.626v02-00

CS

Pozměňovací návrh 12

Postoj Rady
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Pokud porušení podmínek povolení 
představuje bezprostřední ohrožení 
lidského zdraví nebo nebezpečí, že dojde 
k bezprostřednímu závažnému 
nepříznivému dopadu na životní prostředí, 
a není-li zjednána náprava podle prvního 
pododstavce písm. b) a c), je provozování 
zařízení, spalovacího zařízení, zařízení na 
spalování odpadu, zařízení na 
spoluspalování odpadu nebo jejich 
příslušné části pozastaveno.

Pokud porušení podmínek povolení 
představuje závažné ohrožení lidského 
zdraví nebo životního prostředí, a není-li 
zjednána náprava podle prvního 
pododstavce písm. b) a c), je provozování 
zařízení, spalovacího zařízení, zařízení na 
spalování odpadu, zařízení na 
spoluspalování odpadu nebo jejich 
příslušné části pozastaveno.

Or. en

Odůvodnění

Částečně obnovuje pozměňovací návrh 21 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 13

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

e) tam, kde činnost zahrnuje příslušné 
nebezpečné látky ve významném množství, 
základní zprávy obsahující informace 
o těchto látkách;

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 23 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 14

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Komise obdrží stanovisko fóra 
k navrhovanému obsahu referenčních 
dokumentů o BAT a pro účely postupů 
stanovených v odstavci 5 toto stanovisko 
zohlední.

4. Komise obdrží a zpřístupní veřejnosti 
stanovisko fóra k navrhovanému obsahu 
referenčních dokumentů o BAT a pro účely 
postupů stanovených v odstavci 5 toto 
stanovisko zohlední.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

5. Komise přijme pomocí aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76
rozhodnutí o závěrech o BAT.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Poté, co bude v souladu s odstavcem 5 
přijato rozhodnutí o závěrech o BAT, 
Komise vyhodnotí, zda Unie potřebuje 
přijmout opatření v podobě stanovení 
minimálních požadavků na mezní 
hodnoty emisí a pravidla monitorování 
a dosahování souladu pro činnosti 
v rámci příslušných závěrů o BAT 
platných pro celou Unii, a to na základě 
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těchto kritérií:
a) vliv dotyčných činností na životní 
prostředí jako celek a
b) stav, jak jsou pro dotyčné činnosti 
uplatňovány nejlepší dostupné techniky.
Poté, co Komise obdrží stanovisko fóra 
uvedeného v odstavci 3, předloží 
nejpozději do 12 měsíců po přijetí 
rozhodnutí o závěrech o BAT zprávu 
o zjištěních svého hodnocení Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5b. Pokud zpráva uvedená v odstavci 5a 
dospěje k nezbytnosti zavést v celé Unii 
minimální požadavky na mezní hodnoty 
emisí a pravidla monitorování 
a dosahování souladu, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 
přijmout pro dotyčné činnosti minimální 
požadavky na mezní hodnoty emisí 
a pravidla monitorování a souladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Po přijetí rozhodnutí podle odstavce 5 
Komise referenční dokument o BAT 

6. Po přijetí rozhodnutí podle odstavce 5 
Komise referenční dokument o BAT 
neprodleně zpřístupní veřejnosti a zajistí, 
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neprodleně zpřístupní veřejnosti. aby byly závěry referenčních dokumentů 
o BAT dostupné v oficiálních jazycích 
členských států. Na žádost členského státu 
Komise poskytne kompletní referenční 
dokumenty o BAT v požadovaném jazyce. 
Aktualizace referenčních dokumentů o 
BAT musí být dokončeny nejpozději osm 
let po zveřejnění předchozí verze.

Or. en

Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 27 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 19

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) opatření pro případ jiných než běžných 
provozních podmínek, jako je spouštění, 
neúmyslný únik látek, špatná funkce, 
krátkodobá přerušení a úplné ukončení 
provozu;

f) opatření pro případ jiných než běžných 
provozních podmínek, jako je spouštění, 
odstavování, neúmyslný únik látek, špatná 
funkce, krátkodobá přerušení a úplné 
ukončení provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

4. Aniž je dotčen článek 18, může 
příslušný orgán stanovit přísnější 
podmínky povolení, než jsou podmínky, 
které lze splnit využitím nejlepších 
dostupných technik, jež jsou popsány 
v závěrech o BAT. Členské státy mohou 
stanovit pravidla, na jejichž základě pak 
mohou příslušné orgány stanovit přísnější 
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podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Postoj Rady
Čl. 14 – odst. 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Nevztahují-li se žádné závěry o BAT na 
činnosti nebo typ výrobního procesu 
prováděné v zařízení nebo nezabývají-li se 
tyto závěry všemi možnými dopady 
činnosti nebo procesu na životní prostředí, 
stanoví příslušný orgán podmínky povolení 
na základě nejlepších dostupných technik, 
které určí pro dotyčné činnosti nebo 
procesy, přičemž zvláštní pozornost věnuje 
kritériím uvedeným v příloze III.

6. Nevztahují-li se žádné závěry o BAT na 
činnosti nebo typ výrobního procesu 
prováděné v zařízení nebo nezabývají-li se 
tyto závěry všemi možnými dopady 
činnosti nebo procesu na životní prostředí, 
stanoví příslušný orgán po konzultaci s 
provozovatelem podmínky povolení na 
základě nejlepších dostupných technik, 
které určí pro dotyčné činnosti nebo 
procesy, přičemž zvláštní pozornost věnuje 
kritériím uvedeným v příloze III.

Or. en

Odůvodnění
Provozovatel zná své postupy nejlépe a měl by se účastnit stanovení podmínek povolení, 
kterých může být dosaženo použitím nejlepších dostupných technik. Částečně obnovuje 
pozměňovací návrh 30 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 22

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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

4. Odchylně od odstavce 3 a aniž je dotčen 
článek 18, může příslušný orgán 
ve výjimečných případech stanovit 
mírnější mezní hodnoty emisí. Takovou 
odchylku lze uplatnit pouze tehdy, pokud 
hodnocení prokáže, že:
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nachází, stanovit mezní hodnoty emisí 
odchylné od hodnot stanovených použitím 
odstavce 3.

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

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

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

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

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

Členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost 
dostala včas vhodnou příležitost k účasti 
na rozhodování o udělování výjimek 
uvedených v tomto odstavci.

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

Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 76 přijmout zvláštní kritéria 
pro udělení odchylky uvedené v tomto 
odstavci.

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

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



PR\809082CS.doc 19/41 PE430.626v02-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 32 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 23

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. Odstavce 2, 3 a 4 se vztahují na 
rozmetávání statkových hnojiv a kejdy 
mimo místo zařízení uvedeného v bodě 6.6 
přílohy I, s výjimkou oblastí, které spadají 
do působnosti směrnice Rady 91/676/EHS 
ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod 
před znečištěním způsobeným dusičnany 
ze zemědělských zdrojů1.
1 Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 114 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 24

Postoj Rady
Článek 17

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Při přijímání obecně závazných pravidel 
uvedených v článku 6 zajistí členské státy 
integrovaný přístup a vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí rovnocennou 
úrovni, jíž lze dosáhnout prostřednictvím 
jednotlivých podmínek povolení. Členské 
státy zajistí, aby byla tato obecně závazná 
pravidla aktualizována v souladu 
s vývojem nejlepších dostupných technik.

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

Odůvodnění

Vypuštění textu doplněného Radou. Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 17 odst. 3a (nový).

Pozměňovací návrh 25

Postoj Rady
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Obecně závazná pravidla vycházejí 
z nejlepších dostupných technik, aniž by 
předepisovala použití jakékoli metody či 
konkrétní technologie v zájmu zajištění 
souladu s články 14 a 15.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 34 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 26

Postoj Rady
Čl. 17 - odst. 1 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí aktualizaci obecně 
závazných pravidel v návaznosti na vývoj 
nejlepších dostupných technik v zájmu 
zajištění souladu s článkem 21.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 35 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 27

Postoj Rady
Čl. 17 – odst. 1 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1c. Obecně závazná pravidla přijatá 
v souladu s odstavci 1 až 1b musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
takový odkaz musí být učiněn při jejich 
úředním vyhlášení.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se znění navržené Komisí.

Pozměňovací návrh 28

Postoj Rady
Článek 19

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
sledoval vývoj nejlepších dostupných 
technik nebo aby byl informován o tomto 
vývoji a o zveřejnění všech nových nebo 
aktualizovaných závěrů o BAT.

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
sledoval vývoj nejlepších dostupných 
technik nebo aby byl informován o tomto 
vývoji, jakož i o zveřejnění všech nových 
nebo aktualizovaných závěrů o BAT, a aby
byla dotčená veřejnost informována.

Or. en

Odůvodnění

Je užitečné, aby členské státy informovaly dotčenou veřejnost o závěrech o BAT. Obnovuje se 
pozměňovací návrh 36 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 29

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 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 ….

Or. en

Odůvodnění

Částečně obnovuje pozměňovací návrh 41 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 30

Postoj Rady
Čl. 23 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán na základě plánů 
inspekcí pravidelně vypracovává programy 
běžných inspekcí v oblasti životního 
prostředí, včetně četnosti prohlídek na 
místě u různých druhů zařízení.

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

Členské státy zajistí dostatečný počet 
náležitě kvalifikovaných osob, které 
budou inspekce provádět.
Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna 
namátková prohlídka na místě každých 
osmnáct měsíců. Pokud by inspekce 
zjistila porušení podmínek povolení, bude 
tato frekvence častější, a to nejméně 
jednou každých 6 měsíců.
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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.

Pokud tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí, může být četnost 
prohlídek na místě snížena na minimum 
jedné prohlídky za 24 měsíců.

Při systematickém posuzování rizik 
v oblasti životního prostředí se vychází 
alespoň z těchto kritérií:

Při systematickém posuzování rizik 
v oblasti životního prostředí se vychází 
z těchto objektivních kritérií:

a) možné a skutečné dopady dotyčných 
zařízení na lidské zdraví a životní 
prostředí při zohlednění úrovní a druhů 
emisí, citlivosti místního prostředí a rizika 
havárií;
b) historie dodržování podmínek povolení; a) historie dodržování podmínek povolení 

ze strany provozovatelů;

b) dopad zařízení na životní prostředí 
a lidské zdraví; nebo

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) podle nařízení (ES) 
č. 1221/20091 nebo provádění 
rovnocenných systémů řízení životního 
prostředí.
Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 76 přijmout pro posouzení rizik 
v oblasti životního prostředí další kritéria.
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o 
dobrovolné účasti organizací v systému řízení a 
auditu z hlediska ochrany životního prostředí 
(EMAS) (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Obnovení pozměňovacího návrhu 44 z prvního čtení.
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Pozměňovací návrh 31

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.

O zprávě je do dvou měsíců vyrozuměn 
dotyčný provozovatel. Tato zpráva je 
zpřístupněna veřejnosti příslušným 
orgánem na internetu do čtyř měsíců po 
uskutečnění prohlídky na místě.

Or. en

Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 46 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 32

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

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ca) aktualizace povolení nebo podmínek 
povolení pro zařízení, pokud je udělena 
výjimka v souladu s čl. 15 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Obnovení pozměňovacího návrhu 47 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 33

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 2 – písm. e

Postoj Rady Pozměňovací návrh

e) způsob zohlednění nejlepších e) způsob zohlednění nejlepších 
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dostupných technik a přiřazených úrovní 
emisí v podmínkách povolení, včetně 
mezních hodnot emisí;

dostupných technik a přiřazených úrovní 
emisí, které jsou popsány v referenčních 
dokumentech o BAT v podmínkách 
povolení uvedených v čl. 14;

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 51 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 34

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 2 – písm. f

Postoj Rady Pozměňovací návrh

f) použije-li se čl. 15 odst. 4, důvody pro 
toto použití podle čl. 15 odst. 4 druhého 
pododstavce.

f) je-li udělena výjimka podle čl. 15 odst. 
4, konkrétní důvody pro tuto výjimku 
vycházející z kritériích uvedených v tomto 
odstavci a stanovených podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 52 z prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 35

Postoj Rady
Čl. 24 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

fa) výsledek přezkoumání podmínek 
povolení podle článku 21.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje se pozměňovací návrh 53 z prvního čtení. 
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Pozměňovací návrh 36

Postoj Rady
Čl. 28 – pododstavec 2 – písm. i

Postoj Rady Pozměňovací návrh

i) plynové turbíny používané na těžebních 
plošinách;

i) plynové turbíny a plynové motory
používané na těžebních plošinách;

Or. en

Odůvodnění

Plynové turbíny a plynové motory patří mezi konkurenční technologie v odvětví trhu těžebních 
plošin. Aby se zajistily rovnocenné podmínky pro tyto dvě technologie, je třeba, aby také 
plynové motory používané na těžebních plošinách byly vyjmuty z působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 37

Postoj Rady
Článek 32

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Přechodný národní plán

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.
Přechodný národní plán se nevztahuje na 
spalovací zařízení,
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a) na něž se vztahuje čl. 33 odst. 1;

b) v rafineriích spalující plyny s nízkou 
výhřevností ze zplyňování rafinérských 
zbytků nebo zbytky pocházející z destilace 
či zpracování při rafinaci surové ropy pro 
vlastní spotřebu, samostatně či s jinými 
palivy;
c) na něž se vztahuje článek 35.

2. Spalovací zařízení, na něž se plán 
vztahuje, mohou být osvobozena od 
dodržování mezních hodnot emisí
uvedených v čl. 30 odst. 2 pro znečišťující 
látky, které jsou předmětem plánu, nebo 
tam, kde je to použitelné, od dodržování 
stupňů odsíření podle článku 31.
Mezní hodnoty emisí pro oxidy 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 třeba 
přinejmenším zachovat.
Spalovací zařízení s celkovým jmenovitým 
tepelným příkonem přesahujícím 500 
MW, jež spalují tuhá paliva a jimž bylo 
první povolení vydáno po 
1. červenci 1987, musí dodržovat mezní 
hodnoty emisí oxidů dusíku stanovené 
v části 1 přílohy V.
3. Přechodný národní plán stanoví pro 
všechny znečišťující látky, na něž se 
vztahuje, strop uvádějící maximální 
celkové roční množství emisí za všechna 
zařízení zahrnutá do plánu, a to na 
základě celkového skutečného 
jmenovitého tepelného příkonu každého 
zařízení k 31. prosinci 2010, jeho 
skutečných ročních provozních hodin 
a použitého paliva, v průměrných 
hodnotách za posledních deset let provozu 
až do roku 2010.
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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.
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.
5. Členské státy sdělí Komisi své 
přechodné národní plány nejpozději 
1. ledna 2013.
Komise plán posoudí, a pokud nevznese 
připomínky do dvanácti měsíců od jeho 
obdržení, považuje dotyčný členský stát 
svůj plán za přijatý.
Pokud se Komise domnívá, že plán není 
v souladu s prováděcími pravidly 
stanovenými podle čl. 41 písm. b), 
vyrozumí dotyčný členský stát o tom, že 
jeho plán nemůže být přijat. Pokud jde 
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o hodnocení nové verze plánu, již členský 
stát sdělí Komisi, činí lhůta uvedená 
v druhém pododstavci šest měsíců.
6. Členské státy informují Komisi o všech 
následných změnách plánu.

Or. en

Odůvodnění

Provádění přechodného národního plánu povede ke zvýšení emisí. Kromě toho, toto
ustanovení může mít za následek narušení konkurenceschopnosti Společenství, neboť některá 
spalovací zařízení již investovala s cílem splnit příslušné mezní hodnoty emisí a také proto, že 
ne všechny členské státy budou provádět přechodný národní plán. Vypouští se nové znění 
Rady.

Pozměňovací návrh 38

Postoj Rady
Článek 33

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Odchylka pro spalovací zdroje s omezenou 

životností
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:
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;
b) provozovatel je povinen předložit každý 
rok příslušnému orgánu záznam o počtu 
provozních hodin od 1. ledna 2016;
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c) mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý, 
oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky 
stanovené v povolení pro spalovací 
zařízení a platné k 31. prosinci 2015, 
zejména podle požadavků uvedených ve 
směrnicích 2001/80/ES a 2008/1/ES, jsou 
dodržovány alespoň během zbývající doby 
provozní životnosti spalovacího zařízení. 
Spalovací zařízení s celkovým jmenovitým 
tepelným příkonem přesahujícím 
500 MW, jež spalují tuhá paliva a jimž 
bylo první povolení uděleno po 
1. červenci 1987, dodržují mezní hodnoty 
emisí oxidů dusíku stanovené v části 1 
přílohy V; a
d) spalovacímu zařízení nebyla udělena 
výjimka podle čl. 4 odst. 4 směrnice 
2001/80/ES.
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. 
U zařízení, na která se vztahuje odstavec 
1, poskytují členské státy Komisi jednou 
ročně záznam o počtu provozních hodin 
od 1. ledna 2016.
3. V případě spalovacího zařízení, které je 
k … součástí malé izolované soustavy, na 
něž k tomuto dni připadá nejméně 35 % 
dodávek elektrické energie v dané 
soustavě a které z důvodu své technické 
povahy není schopno dodržovat mezní 
hodnoty emisí uvedené v čl. 30 odst. 2, 
činí počet provozních hodin 
podle odst. 1 písm. a) tohoto článku 
18 000 od 1. ledna 2020 a nejdéle do 
23. prosince 2023, přičemž dnem 
uvedeným v odst. 1 písm. b) a v odstavci 2 
tohoto článku je 1. leden 2020.
4. V případě spalovacího zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem přesahujícím 1 500 MW, jehož 
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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 
provozních hodin podle odst. 1 písm. a) 
32 000.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení může mít za následek narušení konkurenceschopnosti Společenství, neboť 
spalovací zařízení, na něž se vztahuje toto ustanovení nemusí investovat do nejlepších 
technologií, aby splnila příslušné mezní hodnoty emisí. Kromě toho tento článek ohrozí 
ekologické cíle EU stanovené pro rok 2020 (tematická strategie o znečišťování ovzduší, cíl 
Komise snížit emise SO2 o 82 % a emise NOx o 60 % do roku 2020 ve srovnání s hodnotami v 
roce 2000). Vypouští se nové znění Rady.

Pozměňovací návrh 39

Postoj Rady
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

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 2019 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

Není vhodné, aby datum ukončení platnosti ustanovení bylo výrazně vzdáleno roku 2020, 
který je rokem splnění cílů stanovených v „tématické strategii o znečišťování ovzduší“, pokud 
jde o snížení mimo jiné emisí SO2 o 82 % a emisí NOx o 60 % ve srovnání s hodnotami v roce 
2000. Úprava nového článku přidaného Radou.
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Pozměňovací návrh 40

Postoj Rady
Článek 41

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 41 Článek 41

Prováděcí pravidla Období zahájení a ukončení

Stanoví se prováděcí pravidla Komise přijme pomocí aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76
pravidla pro stanovení období zahajování a 
ukončování provozu uvedených v čl. 3 
bodě 26 a v části 4 bodě 1 přílohy V.

a) pro stanovení období zahajování 
a ukončování provozu uvedených v čl. 3 
bodě 26 a v části 4 bodě 1 přílohy V a
b) pro přechodné národní plány uvedené 
v článku 32, a zejména stanovení 
emisních stropů a souvisejícího 
monitorování a předkládání zpráv. 
Tato prováděcí pravidla se přijímají 
regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2. Komise předloží vhodné 
návrhy nejpozději ….
* OJ: Šest měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 32. Vypuštění nového znění Rady.

Pozměňovací návrh 41

Postoj Rady
Čl. 48 – odst. 5

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Jakmile budou v Unii dostupné vhodné 
měřicí postupy, stanoví se regulativním 
postupem podle čl. 75 odst. 2 den, od 

5. Jakmile budou ve Společenství dostupné 
vhodné měřicí postupy, stanoví Komise 
pomocí aktů v přenesené pravomoci v 
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kterého budou emise těžkých kovů, 
dioxinů a furanů do ovzduší měřeny 
kontinuálně.

souladu s článkem 76 den, od kterého 
budou emise těžkých kovů, dioxinů a 
furanů do ovzduší měřeny kontinuálně.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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 provádění této 
směrnice, o reprezentativní údajích 
o emisích a ostatních účincích na životní 
prostředí, o mezních hodnotách emisí a 
o uplatňování nejlepších dostupných 
technik v souladu s články 14 a 15 a o
výjimkách udělených v souladu s čl. 15 
odst. 4.

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

Odůvodnění

Obnovují se pozměňovací návrhy 59 a 60. 
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Pozměňovací návrh 43

Postoj Rady
Čl. 72 – odst. 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Druh, formát a četnost informací, které 
mají být poskytovány podle odstavce 1, se 
stanoví regulativním postupem podle 
čl. 75 odst. 2. Přitom se stanoví, kterých 
konkrétních činností a znečišťujících látek 
se mají údaje podle odstavce 1 týkat. 

2. Komise přijme pomocí aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 
požadavky vztahující se na druh, formát a 
četnost informací, které mají být 
poskytovány podle odstavce 1. Přitom se 
stanoví, kterých konkrétních činností 
a znečišťujících látek se mají údaje podle 
odstavce 1 týkat.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2 – písm. a – podbod (ii)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(ii) z intenzivního chovu dobytka a vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se nové znění Rady.

Pozměňovací návrh 45

Postoj Rady
Čl. 73 – odst. 2 – písm. a – podbod (iii)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(iii) z rozmetávání hnojiv a vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Nový text Rady je již začleněn pozměňovacím návrhem k čl. 15 odst. 4a (nový). Vypouští se 
nové znění Rady.

Pozměňovací návrh 46

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, jak je to popsáno v referenčních 
dokumentech o BAT, Komise nejpozději 
do 12 měsíců po zveřejnění závěrů o BAT 
v souladu s článkem 13 doplní nebo změní 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 76 
minimální požadavky na mezní hodnoty 
emisí a pravidla monitorování 
a dosahování souladu, jak již bylo 
stanoveno v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 61 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 47

Postoj Rady
Čl. 74 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. Před přijetím opatření uvedených 
v odstavci 1 Komise konzultuje příslušné 
organizace zastupující průmysl a nevládní 
organizace podporující ochranu životního 
prostředí a předloží zprávu o výsledku 
těchto konzultací a o tom, jakým 
způsobem byly zohledněny.
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Or. en

Odůvodnění

Částečně se obnovuje pozměňovací návrh 61 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 48

Postoj Rady
Čl. 76 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 74 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let po vstupu této 
směrnice v platnost. Komise předloží 
zprávu o přenesených pravomocích 
nejpozději šest měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament nebo 
Rada nezruší v souladu s článkem 77.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článcích 13, 15, 23, 
41, 48, 72 a 74 je svěřena Komisi na dobu 
pěti let po vstupu této směrnice v platnost. 
Komise předloží zprávu o přenesených 
pravomocích nejpozději šest měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
je Evropský parlament nebo Rada nezruší 
v souladu s článkem 77.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Postoj Rady
Čl. 77 – odst. 1 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 74 
zrušit. 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 
13, 15, 23, 41, 48, 72 a 74 zrušit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Postoj Rady
Čl. 77 – odst. 2 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí nejpozději jeden 
měsíc před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého orgánu a Komisi a uvede 
přenesené pravomoci, jež by se mohly stát 
předmětem zrušení, a důvody tohoto 
zrušení.

2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se pokusí uvědomit v 
přijatelné době před přijetím konečného 
rozhodnutí druhý orgán a Komisi a označí 
přenesené pravomoci, jež by se mohly stát 
předmětem zrušení, a případné důvody 
tohoto zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Postoj Rady
Čl. 77 – odst. 3 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.

3. Rozhodnutí o zrušení uvádí důvody 
tohoto zrušení a ukončuje přenesení 
pravomocí v něm blíže určených. Nabývá 
účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, 
který v něm je upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Postoj Rady
Článek 78 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do dvou měsíců od data 
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oznámení. oznámení. Z iniciativy Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlužuje o dva měsíce.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví nebo pokud před 
uplynutím této lhůty Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit, vstupuje akt 
v přenesené pravomoci v platnost dnem 
v něm stanoveným. 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
námitky proti aktu v přenesené pravomoci 
nevysloví, zveřejní se akt v přenesené 
pravomoci v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost dnem v něm 
stanoveným.

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

I. SOUVISLOSTI

Cílem směrnice z roku 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) je 
předcházení emisím v ovzduší, vodě a půdě z průmyslových zařízení v Evropské unii a jejich 
kontrola. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle se směrnice IPPC snaží prosazovat provádění 
nejlepší dostupné techniky (BAT), tj. ekonomicky a technicky přijatelné technologie, které 
jsou nejúčinnější při zajišťování vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Nejlepší 
dostupné techniky jsou definovány v tzv. referenčních dokumentech o nejlepších dostupných 
technologiích (BREF). Jedná se o technickou dokumentaci, která je navržena na základě 
výměny informací, do níž je zapojena Komise, orgány členských států a zúčastněné strany 
(„Sevillský proces“).

Směrnice IPPC zmiňuje přibližně 52 000 průmyslových zařízení, které se velkou měrou podílí 
na celkovém znečištění ovzduší v EU. Podle směrnice IPPC jsou členské státy povinny 
zohledňovat dokumenty BREF při udělování povolení jednotlivým průmyslovým zařízením a 
stanovování mezních hodnot emisí pro jednotlivá zařízení. Kromě ovzduší může průmyslová 
činnost znečišťovat také vody a půdu, nebo může vytvářet odpady, proto je nezbytné přijmout 
integrovaný přístup ke zhodnocení celkového dopadu na životní prostředí. V roce 2005 Komise 
provedla revizi směrnice IPPC a výsledkem byla směrnice o průmyslových emisích, která 
revidovala a sloučila sedm samostatných platných směrnic o průmyslových emisích do jediné 
směrnice. Cílem návrhu bylo zajistit lepší provádění právních předpisů i jejich prosazování ze 
strany vnitrostátních orgánů v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a 
zároveň zjednodušit právní předpisy a snížit zbytečnou administrativní zátěž. Váš zpravodaj se 
strategií Komise v zásadě souhlasí a zaměřuje se na:

 ukončení nejednotnosti v provádění a prosazování předpisů v členských státech; 
nejednotné provádění stávajících předpisů ohrožuje ochranu životního prostředí a vede k 
narušení konkurence;

 zachování co největší míry výměny hodnotných informací prostřednictvím tzv. 
„Sevillského procesu“;

 snížení bezdůvodné administrativní zátěže.   

II. PRVNÍ ČTENÍ V EP

Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení převážnou většinou dne 10. března 2009: 
402 hlasů pro a 189 proti.

Důležitou otázkou v prvním čtení byl návrh Komise, podle kterého se mezní hodnoty emisí 
stanovují přímo na základě referenčních dokumentů BAT. Podle názoru Evropského 
parlamentu nebyl tento návrh proveditelný v praxi. Tento postup byl měl za následek 
nežádoucí politický vliv vyvíjený na Sevillský proces. Evropský parlament proto navrhl 
zásadní změnu a stanovil zřízení komitologického výboru, který podléhá parlamentnímu 
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dohledu a který by měl za úkol stanovovat opatření na snížení emisí v podobě minimálních 
požadavků. Minimální požadavky by tvořily základ evropské bezpečnostní sítě, jejíž pravidla 
by nesměla žádná zařízení porušit. Na úrovni příslušných místních orgánů budou pro 
jednotlivá zařízení stanovena opatření ke snížení emisí, jejichž úroveň pak bude v průměru 
splňovat požadavky referenčních dokumentů o BAT. Zároveň bude ponechán určitý 
manévrovací prostor pro zohlednění místních podmínek. Tak bude vyřešen problém, že při 
běžném provozu každého zařízení (například při zahájení provozu) vznikají nejvyšší hodnoty 
emisí, které mohou překračovat úroveň emisí spojenou s popisem nejlepších dostupných 
technik. Hranice vymezené Evropskou bezpečnostní sítí však nemohou být v žádném případě 
překročeny. Tento návrh vytváří určitou rovnováhu mezi evropskými standardy při vydávání 
povolení průmyslovým zařízením a volností rozhodnutí, která je ponechána členským státům, 
aby mohly zohlednit technické charakteristiky daných zařízení, geografickou polohu a místní 
podmínky životního prostředí.

III. DRUHÉ ČTENÍ

Postoj Rady ke směrnici o průmyslových emisích z prvního čtení byl přijat dne 15. února 
2010. Zatímco postoj Evropského parlamentu z prvního čtení usiloval o lepší provádění 
směrnice IPPC a zabránění narušení konkurence, některá nová ustanovení v postoji Rady jdou 
podle zpravodaje opačným směrem. Rada nepřijala koncept evropské bezpečnostní sítě pro 
mezní hodnoty emisí a místo toho navrhovala větší pružnost pro velká spalovací zařízení, 
pokud jde o plnění mezních hodnot emisí stanovených v přílohách V až VIII. 

Váš zpravodaj respektuje v co největší míře postoj Evropského parlamentu z prvního čtení ve 
své zprávě pro druhé čtení, neboť postoj z prvního čtení byl přijat převážnou většinou. Velká 
část pozměňovacích návrhů z prvního čtení byla obnovena. Pokud jde o evropskou 
bezpečnostní síť, zpravodaj zpracoval nový návrh, v němž zachovává cíl zajistit vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí a napravit narušení konkurence v Unii, ke které dochází v 
důsledku nejednotnosti při provádění stávajících právních předpisů. Zpravodaj navrhuje 
stanovit minimální požadavky na mezní hodnoty emisí a pravidla týkající se dohledu a 
souladu, která vychází ze závěrů BAT, avšak pouze u těch činností, u nichž je nezbytná 
činnost na úrovni Unie vycházející z následujících požadavků:

a) vliv příslušných odvětví na životní prostředí jako celek;
b) stav uplatňování BAT v příslušných odvětvích.

Naopak zpravodaj snižuje velký počet nových ustanovení o odchylkách uvedených v postoji 
Rady. Odchylky by měly být možné pouze ve výjimečných případech. Tzv. přechodný 
národní plán, který mohou členské státy provádět s cílem poskytnout velkým spalovacím 
zařízením dodatečných pět let pro splnění mezních hodnot emisí, jak je stanoveno v příloze V, 
poskytuje příliš velkou pružnost. Toto ustanovení může mít za následek narušení konkurence 
v Unii, neboť některá spalovací zařízení již investovala s cílem splnit příslušné mezní hodnoty 
emisí. Kromě toho ne všechny členské státy budou provádět přechodný národní plán. Také 
odchylka pro spalovací zařízení s omezenou životností může narušit konkurenci v Unii. 
Spalovací zařízení s omezenou životností 20 000 provozních hodin nemusí investovat do 
nejlepších technologií, aby splnila příslušné mezní hodnoty emisí stanovených v příloze V. 
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Kromě toho odchylka pro spalovací zařízení s omezenou životností ohrozí cíle stanovené 
Komisí v „tématické strategii o znečišťování ovzduší“, která mimo jiné usiluje o to, aby byly 
do roku 2020 sníženy emise SO2 o 82 % a emise NOx o 60 % ve srovnání s hodnotami z roku 
2000. Z tohoto důvodu zpravodaj také navrhuje omezit ukončení platnosti ustanovení týkající 
se zařízení dálkového vytápění, ke kterému by mělo dojít nejpozději v roce 2020.

Zpravodaj nesouhlasí s dalším prohlubováním složitosti předpisů tím, že se zavedou tržní 
nástroje pro splnění cílů stanovených ve směrnici. Budou-li kromě stanovení mezních hodnot 
emisí uplatňovány tržní nástroje, jako je obchodování, povede to k omezenému dalšímu 
snižování emisí za nepřiměřených nákladů. 


