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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***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 návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých 
znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0919),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0003/2014),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. září 
20141,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 20142,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0000/2015),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu / svou předsedkyni, aby předal / předala postoj Parlamentu 
Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 134.
2 Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 23.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na výrobky spojené se spotřebou energie, 
na které se vztahují prováděcí opatření 
přijatá podle směrnice 2009/125/ES nebo 
kapitoly III či IV směrnice 2010/75/EU. 
Z působnosti této směrnice by měla být 
dále vyjmuta i některá další spalovací 
zařízení, a to na základě svých technických 
vlastností či využití při určitých 
činnostech.

(9) Aby se zabránilo dvojí regulaci, tato 
směrnice by se neměla vztahovat na 
střední spalovací zařízení, na která se 
vztahují prováděcí opatření přijatá podle 
směrnice 2009/125/ES nebo 
kapitoly III či IV směrnice 2010/75/EU. 
Z působnosti této směrnice by měla být 
dále vyjmuta i některá další spalovací 
zařízení, a to na základě svých technických 
vlastností či využití při určitých 
činnostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Na střední spalovací zařízení, na 
která se vztahují prováděcí opatření 
přijatá v souladu s čl. 13 odst. 5 směrnice 
2010/75/EU, by se měla ustanovení této 
směrnice vztahovat pouze v případě, že 
přesahují působnost uvedených 
prováděcích opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Mezní hodnoty emisí stanovené v 
příloze II by se neměly vztahovat na 
střední spalovací zařízení nacházející se 
na Kanárských ostrovech, ve 
francouzských zámořských 
departementech a na souostroví Madeira 
a Azory, a to z důvodu technických a 
logistických problémů spojených s 
izolovanou polohou těchto zařízení. 
Členské státy by měly stanovit mezní 
hodnoty emisí pro tato zařízení s cílem 
snížit jejich emise do ovzduší a potenciální 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) K zajištění regulace emisí oxidu 
siřičitého, oxidů dusíku a částic do ovzduší 
by střední spalovací zařízení měla být 
provozována pouze v případě, že byla 
přinejmenším zaregistrována příslušným 
orgánem, a to na základě oznámení 
provozovatele.

(10) K zajištění regulace emisí oxidu 
siřičitého, oxidů dusíku a částic do ovzduší 
by střední spalovací zařízení měla být 
provozována pouze v případě, že byla 
přinejmenším zaregistrována příslušným 
orgánem,nebo pokud jim tento orgán 
udělil povolení, a to na základě oznámení 
provozovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice v souladu s článkem 
193 Smlouvy o fungování Evropské unie 
není překážkou tomu, aby členské státy 
zachovávaly či zaváděly přísnější ochranná 
opatření, např. za účelem dosažení souladu 
s normami kvality životního prostředí. 
Zejména v zónách, které nesplňují mezní 
hodnoty kvality ovzduší, by členské státy 
měly použít přísnější mezní hodnoty emisí, 
což by zároveň podpořilo ekologické 
inovace v Unii, a zjednodušilo tak 
především přístup na trh malým 
a středním podnikům, přičemž těmito 
přísnějšími hodnotami by mohly být např. 
referenční hodnoty stanovené v příloze III 
této směrnice.

(13) Tato směrnice v souladu s článkem 
193 Smlouvy o fungování Evropské unie 
není překážkou tomu, aby členské státy 
zachovávaly či zaváděly přísnější ochranná 
opatření, např. za účelem dosažení souladu 
s normami kvality životního prostředí.  
Zejména v zónách, které nesplňují mezní 
hodnoty kvality ovzduší, by členské státy 
měly mít možnost uplatňovat přísnější 
mezní hodnoty emisí, např. referenční 
hodnoty stanovené v příloze III této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se omezila zátěž pro malé 
a střední podniky provozující středních 
spalovacích zařízení, měly by být 
administrativní požadavky na 
provozovatele týkající se oznamování 
a monitorování, jakož i podávání zpráv 
přiměřené, zároveň by však na jejich 
základě měly mít příslušné orgány možnost 
účinně ověřovat dodržování povinností. 

(15) Aby se omezila zátěž pro malé 
a střední podniky provozující střední 
spalovací zařízení, měly by být 
administrativní požadavky na 
provozovatele týkající se oznamování 
a monitorování, jakož i podávání zpráv 
přiměřené a měly by zabránit překrývání, 
zároveň by však na jejich základě měly mít 
příslušné orgány možnost účinně ověřovat 
dodržování povinností. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobky spojené se spotřebou energie, 
na něž se vztahují prováděcí opatření 
přijatá podle směrnice 2009/125/ES, pokud 
tyto prováděcí akty stanoví mezní hodnoty 
emisí pro znečišťující látky uvedené 
v příloze II této směrnice;

b) spalovací zařízení, na něž se vztahují 
prováděcí opatření přijatá podle 
směrnice 2009/125/ES, pokud tyto 
prováděcí akty stanoví mezní hodnoty 
emisí pro znečišťující látky uvedené 
v příloze II této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) spalovací zařízení spadající do 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/68/ES1a;
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se opatření proti emisím 
plynných znečišťujících látek 
a znečišťujících částic ze spalovacích 
motorů určených pro nesilniční pojízdné 
stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) spalovací zařízení v zemědělských 
hospodářstvích o jmenovitém tepelném 
příkonu nejvýše 5 MW, která jako palivo 
používají výhradně nezpracovaný drůbeží 
hnůj ve smyslu čl. 9 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1069/20091a;
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 
2009 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu a 
získané produkty, které nejsou určeny k 
lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) spalovací zařízení, na která se vztahují 
prováděcí opatření přijatá v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1069/200922, jestliže tyto 
prováděcí akty stanoví mezní hodnoty 
emisí znečišťujících látek uvedených v 
příloze II této směrnice.

vypouští se

__________________
22 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 
2009 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu a 
získané produkty, které nejsou určeny k 
lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 
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č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) plynové turbíny a plynové motory 
používané na těžebních plošinách, s 
výjimkou nových plynových motorů a 
plynových turbín používaných pro 
mechanický pohon;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zařízení k regeneraci katalyzátorů pro 
katalytické štěpení;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) zařízení pro přeměnu sirovodíku na 
síru;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) reaktory používané v chemickém 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fe) koksárenské baterie;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ff) kaupery;
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Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fg) krematoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fh) spalovací zařízení spalující rafinérská 
paliva samostatně nebo s jinými palivy za 
účelem výroby energie v rámci rafinérií 
minerálních olejů a plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fi) regenerační kotle v zařízeních na 
výrobu buničiny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na 
výzkum, vývoj a zkoušení v souvislosti se 
středními spalovacími zařízeními. Členské 
státy mohou pro uplatňování tohoto 
odstavce stanovit zvláštní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Na střední spalovací zařízení, na která 
se vztahují prováděcí opatření přijatá 
v souladu s čl. 13 odst. 5 směrnice 
2010/75/EU, se ustanovení této směrnice 
vztahují pouze v případě, že přesahují 
působnost uvedených prováděcích 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Mezní hodnoty emisí stanovené v 
příloze II se nevztahují na střední 
spalovací zařízení nacházející se na 
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Kanárských ostrovech, ve francouzských 
zámořských departementech a na 
souostroví Madeira a Azory. Členské státy 
stanoví mezní hodnoty emisí pro tato 
zařízení s cílem snížit jejich emise do 
ovzduší a potenciální rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „částicemi“ částice libovolného tvaru, 
struktury nebo hustoty rozptýlené 
v podmínkách místa odběru vzorku 
v plynném skupenství, které lze po odběru 
reprezentativního vzorku z analyzovaného 
plynu zachytit filtrací za vymezených 
podmínek a které zůstávají v prostoru před 
filtrem a po usušení za vymezených 
podmínek na filtru; 

4) „prachem“ částice libovolného tvaru, 
struktury nebo hustoty rozptýlené 
v podmínkách místa odběru vzorku 
v plynném skupenství, které lze po odběru 
reprezentativního vzorku z analyzovaného 
plynu zachytit filtrací za vymezených 
podmínek a které zůstávají v prostoru před 
filtrem a po usušení za vymezených 
podmínek na filtru; 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ 
spalovací zařízení uvedené do provozu 

6) „stávajícím spalovacím zařízením“ 
spalovací zařízení uvedené do provozu 
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před [1 rok od provedení směrnice]; před [2 roky od provedení směrnice];

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „provozními hodinami“ doba 
vyjádřená v hodinách, během níž spalovací 
zařízení vypouští emise do ovzduší; 

16) „provozními hodinami“ doba 
vyjádřená v hodinách, během níž je 
spalovací zařízení v provozu a vypouští 
emise do ovzduší, s výjimkou doby 
uvádění zařízení do provozu a odstavování 
z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) „malou izolovanou soustavou“ malá 
izolovaná soustava ve smyslu čl. 2 bodu 
26 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/72/EU1a;
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, 
s. 55).

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19b) „izolovanou mikrosoustavou“ 
izolovaná mikrosoustava ve smyslu čl. 2 
bodu 27 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/72/EU1a;
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, 
s. 55).

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Registrace Povolení a registrace

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby byla střední spalovací 
zařízení provozována pouze po registraci 
příslušným orgánem. 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby byla nová střední 
spalovací zařízení provozována,pouze 
pokud získají povolení nebo po registraci 
příslušným orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby od 1. ledna 
2025 žádné stávající střední spalovací 
zařízení se jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 5 MW nebylo 
provozováno bez povolení nebo registrace.
Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby od 1. ledna 2030 
žádné stávající střední spalovací zařízení 
se jmenovitým tepelným příkonem 5 MW 
nebo nižším nebylo provozováno bez 
povolení nebo registrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Součástí postupu registrace musí být 
přinejmenším oznámení provozovatele 

2. Součástí postupu udělování povolení 
nebo registrace musí být přinejmenším 
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příslušnému orgánu o provozování 
středního spalovacího zařízení či o záměru 
takové zařízení provozovat.

oznámení provozovatele příslušnému 
orgánu o provozování středního 
spalovacího zařízení či o záměru takové 
zařízení provozovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán provede registraci 
středního spalovacího zařízení do jednoho 
měsíce od obdržení oznámení od 
provozovatele a provozovatele o registraci 
informuje. 

4. Příslušný orgán provede registraci nebo 
zahájí postup udělování povolení 
střednímu spalovacímu zařízení do 
jednoho měsíce od obdržení oznámení od 
provozovatele a provozovatele o registraci 
informuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato spalovací zařízení je nutné 
zaregistrovat do [třináct měsíců ode dne 
provedení].

Tato spalovací zařízení musí být 
zaregistrována nebo získat povolení do 
[třináct měsíců ode dne provedení].

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Počínaje dnem 1. ledna 2025 nesmí 
emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku 
a částic ze stávajícího středního 
spalovacího zařízení  o jmenovitém 
tepelném příkonu vyšším než 5 MW do 
ovzduší překročit  mezní hodnoty emisí 
stanovené v části 1 přílohy II. 

2. Stávající střední spalovací zařízení 
o jmenovitém tepelném příkonu vyšším 
než 5 MW musí splňovat mezní hodnoty 
emisí stanovené v části 1 přílohy II od 1. 
ledna 2025. 

Počínaje dnem 1. ledna 2030 nesmí emise 
oxidu siřičitého, oxidů dusíku a částic ze 
stávajícího středního spalovacího zařízení 
o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW  
nebo nižším do ovzduší překročit mezní 
hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy 
II. 

Stávající střední spalovací zařízení 
o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW 
nebo nižším musí splňovat mezní hodnoty 
emisí stanovené v části 1 přílohy II od 1. 
ledna 2030. 

Stávající střední spalovací zařízení, která 
jsou součástí malých izolovaných soustav 
a izolovaných mikrosoustav, musí 
splňovat mezní hodnoty emisí stanovené v 
části 1 přílohy II od 1. ledna 2030. 

Členské státy mohou z dodržování mezních 
hodnot emisí stanovených 
v části 2 přílohy II vyjmout stávající 
střední spalovací zařízení, pokud nejsou 
provozována více než 500 provozních 
hodin ročně. V takovém případě se pro 
zařízení spalující pevná paliva použije 
mezní hodnota emisí částic 200 mg/Nm³.

Členské státy mohou z dodržování mezních 
hodnot emisí stanovených 
v části 2 přílohy II vyjmout stávající 
střední spalovací zařízení, pokud nejsou 
provozována více než 1 000 provozních 
hodin ročně, vypočteno jako klouzavý 
průměr za dobu pěti let. V takovém 
případě se pro zařízení spalující pevná 
paliva použije mezní hodnota emisí částic 
200 mg/Nm³.

Do 1. ledna 2030 mohou být stávající 
střední spalovací zařízení se jmenovitým 
tepelným příkonem vyšším než 5 MW 
osvobozena od dodržování mezních 
hodnot emisí podle části 1 přílohy II, 
pokud je alespoň 50 % užitného tepla 
vyrobeného daným zařízením na základě 
klouzavého průměru za období pěti let 
dodáváno v podobě páry či horké vody do 
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veřejné sítě dálkového vytápění.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počínaje [1 rok ode dne provedení] nesmí 
emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku 
a částic z nového středního spalovacího 
zařízení do ovzduší překročit mezní 
hodnoty emisí stanovené 
v části 2 přílohy II.

Počínaje [2 roky ode dne provedení] nesmí 
emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku 
a částic z nového středního spalovacího 
zařízení do ovzduší překročit mezní 
hodnoty emisí stanovené 
v části 2 přílohy II.

Členské státy mohou z dodržování mezních 
hodnot emisí stanovených v části 2 přílohy 
II vyjmout nová střední spalovací zařízení, 
pokud nejsou provozována více než 500 
provozních hodin ročně. V takovém 
případě se pro zařízení spalující pevná 
paliva použije mezní hodnota emisí částic 
100 mg/Nm³.

Členské státy mohou z dodržování mezních 
hodnot emisí stanovených v části 2 přílohy 
II vyjmout nová střední spalovací zařízení, 
pokud nejsou provozována více než 1 000 
provozních hodin ročně, vypočteno jako 
klouzavý průměr za dobu pěti let. 
V takovém případě se pro zařízení spalující 
pevná paliva použije mezní hodnota emisí 
částic 100 mg/Nm³.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty 
pro kvalitu ovzduší stanovené ve 
směrnici 2008/50/ES, použijí členské státy 
pro jednotlivá střední spalovací zařízení 
v těchto zónách mezní hodnoty emisí 

4. V zónách, které nesplňují mezní hodnoty 
pro kvalitu ovzduší stanovené ve 
směrnici 2008/50/ES, mohou členské státy 
pro jednotlivá střední spalovací zařízení 
v těchto zónách použít přísnější mezní 
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vycházející z referenčních hodnot 
uvedených v příloze III nebo z přísnějších 
hodnot, které si členské státy stanoví, 
pokud není Komisi doloženo, že použití 
takovýchto mezních hodnot emisí by 
s sebou neslo neúměrně vysoké náklady 
a že do plánů kvality ovzduší, které je 
třeba vypracovat na základě článku 23 
směrnice 2008/50/ES, byla začleněna jiná 
opatření k dodržování mezních hodnot pro 
kvalitu ovzduší.

hodnoty emisí, které mohou vycházet 
z referenčních hodnot uvedených 
v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aniž je dotčen čl. 4 odst. 5, doklad 
o oznámení příslušnému orgánu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doklad registrace, kterou provedl 
příslušný orgán;

b) doklad registrace nebo povolení 
uděleného příslušným orgánem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [2 roky ode dne provedení] podají 
členské státy Komisi zprávu se souhrnem 
údajů uvedených v příloze I, přičemž 
uvedou odhadované množství celkových 
emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a 
částic ze zařízení s rozdělením podle typu 
paliva a třídy kapacity.

1. Do 1. října 2026 podají členské státy 
Komisi zprávu, ve které uvedou 
odhadované množství celkových emisí 
oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu ze 
středních spalovacích zařízení 
s rozdělením podle typu paliva a třídy 
kapacity.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Druhou a třetí zprávu s aktualizovanými 
údaji uvedenými v odstavci 1 zašlou 
členské státy Komisi do 1. října 2026, 
resp. 1. října 2031.

2. Druhou zprávu s údaji uvedenými v 
odstavci 1 zašlou členské státy Komisi do 
1. října 2031.

Zprávy vypracované podle prvního 
pododstavce budou obsahovat kvalitativní i 
kvantitativní informace o provádění této 
směrnice, všechna případná opatření přijatá 
k ověření dodržování této směrnice při 
provozování středních spalovacích zařízení 
a všechna případná opatření realizovaná za 
účelem jejího prosazování. 

Zprávy vypracované podle odstavce 1 a 
prvního pododstavce tohoto odstavce 
budou obsahovat kvalitativní i kvantitativní 
informace o provádění této směrnice, 
všechna případná opatření přijatá k ověření 
dodržování této směrnice při provozování 
středních spalovacích zařízení a všechna 
případná opatření realizovaná za účelem 
jejího prosazování. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve druhé souhrnné zprávě přezkoumá 
Komise provádění této směrnice, přičemž 
se zvláště zaměří na potřebu stanovit 
referenční hodnoty uvedené v příloze III 
jako mezní hodnoty emisí platné pro celou 
Unii; spolu s touto zprávou případně 
předloží také legislativní návrh.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 
1,5 roku po vstupu v platnost]. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději [den: 2 
roky po vstupu v platnost]. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Příloha II – část 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových 
turbín
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Znečišťující 
látka

Tuhá biomasa Ostatní tuhá 
paliva

Kapalná 
paliva 
s výjimkou 
těžkého 
topného oleje

Těžký topný 
olej

Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního 
plynu

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 650 650 200 650 200 250

Částice 30(1) 30 30 30 - -

__________________
(1) 45 mg/Nm3 pro zařízení s tepelným příkonem nižším nebo rovným 5 MW.

Pozměňovací návrh

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových 
turbín

Jmenovitý 
tepelný 
příkon (MW)

Tuhá biomasa Ostatní tuhá 
paliva

Kapalná 
paliva 
s výjimkou 
těžkého 
topného oleje

Těžký topný 
olej

Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního 
plynu

Znečišťující látka: SO2

1–5 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1c) - 200 (1d)

> 5 – 15 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1g) - 35 (1f)

> 15 - 50 200 (1a)(1b) 400 170 350 - 35 (1f)

Znečišťující látka: NOX

1 – 50 650 650 200 650 250 250

Znečišťující látka: prach

1 – 5 50 (1e) 50 (1e) 50 50 - -

> 5 – 15 50 50 30 30 - -

> 15 – 50 30 30 30 30 - -

__________________
(1a) Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně dřevitou tuhou biomasu.
(1b) 300 mg/Nm3 v případě zařízení spalujících slámu.
(1c) Do 1. ledna 2035, 1700 mg/Nm3.
(1d) 400 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských pecí (železářský a ocelářský 
průmysl).
(1e) Do 1. ledna 2035, 100 mg/Nm3.
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(1f) 170 mg/Nm3 v případě bioplynu.
(1g) Do 1. ledna 2035, 850 mg/Nm3.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Příloha II – část 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro motory a plynové turbíny

Znečišťující látka Typ zařízení Kapalná paliva Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního plynu

SO2 Motory a plynové 
turbíny

60 - 15

NOX Motory 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Plynové turbíny (3) 200 150 200 
Částice Motory a plynové 

turbíny
10 - -

__________________
(1) 1 850 mg/Nm³ v těchto případech:

(i) pro naftové motory, jejichž výroba začala před 18. květnem 2006;

(ii) pro dvoupalivové motory v kapalném režimu.
(2) 380 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v plynovém režimu.
(3) Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro motory a plynové turbíny

Znečišťující látka Typ zařízení Kapalná paliva Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního plynu

SO2 Motory a plynové 
turbíny

120 - 15 (3a)(3b)

NOX Motory 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Plynové turbíny (3) 200 150 200 
Částice Motory a plynové 

turbíny
10 (3c) - -
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__________________
(1) 1 850 mg/Nm³ v těchto případech:

(i) pro naftové motory, jejichž výroba začala před 18. květnem 2006;

(ii) pro dvoupalivové motory v kapalném režimu.
(2) 380 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v plynovém režimu.
(3) Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.
(3a) 60 mg/Nm3 v případě bioplynu.
(3b) 130 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských pecí a 65 mg/Nm³ v případě 
nízkovýhřevných plynů z vysokých pecí (železářský a ocelářský průmysl).
(3c) 20 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 1 do 15 MW.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Příloha II – část 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových 
turbín

Znečišťující 
látka

Tuhá biomasa Ostatní tuhá 
paliva

Kapalná 
paliva 
s výjimkou 
těžkého 
topného oleje

Těžký topný 
olej

Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního 
plynu

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 300 300 200 300 100 200

Částice 20 (1) 20 20 20 - -

__________________
(1) 25 mg/Nm3 pro zařízení s tepelným příkonem nižším nebo rovným 5 MW

Pozměňovací návrh

1. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů a plynových 
turbín

Jmenovitý Tuhá biomasa Ostatní tuhá Kapalná Těžký topný Zemní plyn Plynná paliva 
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tepelný 
příkon (MW)

paliva paliva 
s výjimkou 
těžkého 
topného oleje

olej s výjimkou 
zemního 
plynu

Znečišťující látka: SO2

1 – 5 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 110 (1c)

> 5 – 15 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

> 15 – 50 200 (1a) 400 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

Znečišťující látka: NOX

1 – 5 500 500 300 300 (1e) 100 200

> 5 – 50 300 300 300 300 (1e) 100 200

Znečišťující látka: prach

1 – 5 50 50 50 50 - -

> 5 - 15 30 30 20 20 - -

> 15 – 50 20 20 20 20 - -

__________________
(1a) Hodnota se nepoužije v případě zařízení spalujících výlučně dřevitou tuhou biomasu.
(1b) Do 1. ledna 2025 1 700 mg/Nm³ v případě zařízení tvořících součást malých izolovaných 
soustav a izolovaných mikrosoustav.
(1c) 400 mg/Nm³ v případě nízkovýhřevných plynů z koksárenských pecí a 200 mg/Nm³ v případě 
nízkovýhřevných plynů z vysokých pecí (železářský a ocelářský průmysl).
(1d) 100 mg/Nm3 v případě bioplynu.
(1e) Do 1. ledna 2025 450 mg/Nm³ v případě spalování těžkého topného oleje obsahujícího od 0,2 % 
do 0,3 % N a 360 mg/Nm³ v případě spalování těžkého topného oleje obsahujícího méně než 0,2 % 
N u zařízení tvořících součást malých izolovaných soustav a izolovaných mikrosoustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Příloha II – část 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro motory a plynové turbíny

Znečišťující látka Typ zařízení Kapalná paliva Zemní plyn Plynná paliva 
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s výjimkou 
zemního plynu

SO2 Motory a plynové 
turbíny

60 - 15

NOX Motory 190 (1) 95 (2) 190
Plynové turbíny (3) 75 50 75 

Částice Motory a plynové 
turbíny

10 - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v kapalném režimu.
(2) 190 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v plynovém režimu.
(3) Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro motory a plynové turbíny

Znečišťující látka Typ zařízení Kapalná paliva Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního plynu

SO2 Motory a plynové 
turbíny

120 (3d) - 15 (3e)

NOX Motory(3b)(3c) 190 (1)(3a) 95 (2) 190
Plynové turbíny (3) 75 (3f) 50 75 

Částice Motory a plynové 
turbíny

10 (3g)(3h) - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v kapalném režimu.
(2) 190 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory v plynovém režimu.
(3) Mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.
(3a) 225 mg/Nm³ pro naftové motory s celkovým jmenovitým tepelným příkonem rovným 15 MW 
nebo nižším s ≤ 1 200 otáček za minutu.
(3b) Motory, které jsou v chodu v rozmezí od 500 do 1 500 hodin ročně, mohou být od dodržování 
těchto mezních hodnot emisí osvobozeny v případě, že se v jejich případě uplatňují primární 
opatření k omezení emisí NOx a že splňují mezní hodnoty emisí stanovené v poznámce pod čarou 
3c.
(3c) Do 1. ledna 2025 v malých izolovaných soustavách a izolovaných mikrosoustavách 1 850 
mg/Nm3 pro dvoupalivové motory v kapalném režimu a 380 mg/Nm3 v plynovém režimu; 1 300 
mg/Nm³ pro naftové motory s ≤ 1200 otáčkami za minutu se jmenovitým tepelným příkonem 
rovným 15 MW nebo nižším a 1 850 mg/Nm³ pro naftové motory se jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 15 MW; 750 mg/Nm³ pro naftové motory s > 1200 otáčkami za minutu.
(3d) Do 1. ledna 2025 590 mg/Nm³ pro naftové motory tvořící součást malých izolovaných soustav a 
izolovaných mikrosoustav.
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(3e) 40 mg/Nm3 v případě bioplynu.
(3f) Do 1. ledna 2025 550 mg/Nm³ pro zařízení tvořící součást malých izolovaných soustav a 
izolovaných mikrosoustav.
(3g) Do 1. ledna 2025 75 mg/Nm³ pro naftové motory tvořící součást malých izolovaných soustav a 
izolovaných mikrosoustav.
(3h) 20 mg/Nm3 v případě zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem od 1 do 5 MW.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Příloha III – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Referenční mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů 
a plynových turbín

Znečišťující 
látka

Jmenovitý 
tepelný 
příkon (MW)

Tuhá biomasa Ostatní tuhá 
paliva

Kapalná 
paliva 

Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního 
plynu

NOX 1 – 5 200 100 120 70 120
> 5 – 50 145 100 120 70 120

Částice 1 – 5 10 10 10 - -
> 5 – 50 5 5 5 - -

Pozměňovací návrh

Referenční mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro střední spalovací zařízení s výjimkou motorů 
a plynových turbín

Znečišťující 
látka

Jmenovitý 
tepelný 
příkon (MW)

Tuhá biomasa Ostatní tuhá 
paliva

Kapalná 
paliva 

Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního 
plynu

NOX 1 – 5 500 500 300 100 200
> 5 – 15 300 300 300 100 200
>15 – 50 300 300 300 100 200

Prach 1 – 5 50 50 50 - -
> 5 – 15 20 20 20 - -
>15 – 50 20 20 20 - -

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Příloha III – tabulka 2

Znění navržené Komisí

Referenční mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro motory a plynové turbíny

Znečišťující látka Typ zařízení Kapalná paliva Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního plynu

NOX Motory 150 35 35
Plynové turbíny (1) 50 20 50

__________________
(1) Referenční mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.

Pozměňovací návrh

Referenční mezní hodnoty emisí (v mg/Nm³) pro motory a plynové turbíny

Znečišťující látka Typ zařízení Kapalná paliva Zemní plyn Plynná paliva 
s výjimkou 
zemního plynu

NOX Motory 190 95 190
Plynové turbíny (1) 75 50 75

__________________
(1) Referenční mezní hodnoty emisí se použijí pouze při zatížení nad 70 %.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V EU se nachází přibližně 150 000 středních spalovacích zařízení, konkrétně spalovacích 
zařízení o jmenovitém tepelném příkonu mezi 1 a 50 MW. Mají široké použití (mimo jiné se 
používají k výrobě energie, k vytápění a chlazení v obytných domech/bytech a k výrobě 
tepla/páry pro průmyslové procesy atd.) a představují významný zdroj emisí oxidu siřičitého, 
oxidů dusíku a prachu. Na malá spalovací zařízení se může vztahovat směrnice 2009/125/ES 
(o ekodesignu) a velká spalovací zařízení se řídí směrnicí 2010/75/EU (o průmyslových 
emisích), avšak emise znečišťujících látek ze středních spalovacích zařízení nejsou na úrovni 
EU obecně regulovány. 

Komise proto ve svém návrhu předkládá ustanovení pro střední spalovací zařízení. Jsou 
navržena tak, aby významně přispěla ke snížení znečištění NOx, SO2 a prachem tím, že 
stanoví mezní hodnoty pro nová i stávající zařízení, společně s jednoduchým režimem 
registrace, a aby tak pomohla členským státům dostát podstatné části svých závazků v oblasti 
snížení emisí stejně jako zabránit případnému ovlivnění kvality ovzduší zvýšeným 
používáním biomasy, jež by mohlo vést k většímu znečištění ovzduší.

V souladu se zásadou zlepšování právní úpravy je záměrem tohoto návrhu zprávy zabránit 
dvojí regulaci a nadměrné administrativní zátěži, zároveň však zachovat cíle původního 
legislativního návrhu.

V tomto ohledu byla upravena oblast působnosti článku 2 směrnice, aby došlo k vyjasnění 
příslušného uplatňování navrhované směrnice a stávajícího acquis, zejména – nikoli však 
výhradně – předmětu působnosti směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU. Byla také 
provedena další vyjasnění v zájmu zachování právní jednotnosti se směrnicí o průmyslových 
emisích.

Mezní hodnoty emisí v přílohách II a III byly na základě zásady nákladové efektivnosti 
pozměněny tak, aby se předešlo nepřiměřené zátěži pro provozovatele některých zařízení. V 
tomto ohledu bylo v konkrétních případech zavedeno přesnější rozlišení mezi kategoriemi 
středních spalovacích zařízení na základě jejich jmenovitého tepelného příkonu.

Navíc byla provedena úprava čl. 5 odst. 4 tak, aby se předešlo mylnému výkladu, pokud jde o 
to, zda jsou ustanovení přílohy III povinná či orientační.

Zpravodaj se domnívá, že jím navrhované změny zlepší možnosti realistického provádění 
směrnice, která se tak může stát důležitým nástrojem pro zlepšení kvality ovzduší v Evropské 
unii, aniž by představovala neodůvodněnou zátěž pro společnost a hospodářství.


