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Pozměňovací návrh 286
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přijetí obecně závazných pravidel podle 
článků 7 a 18.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Protože každé zařízení IPPC má povinnost získat povolení a protože se veřejnost může 
účastnit povolovacího řízení, zůstává možnost účasti pro veřejnost zachována v okamžiku, kdy 
se v konkrétních situacích projeví účinek všeobecných závazných pravidel. Účast každé 
soukromé osoby při přijímání všeobecných pravidel by výrazně znesnadnila provádění 
referenčních dokumentů k BAT.

Pozměňovací návrh 287
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) udělení výjimek podle čl.16 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Definice zainteresovaná veřejnost by měla být znovu začleněna do právních předpisů s cílem 
zajistit, aby byly při uplatnění účasti veřejnosti brány v úvahu nevládní organizace.

Při přijímání klíčových rozhodnutí týkajících se možného odchýlení od BAT by měly být 
konzultovány také veřejnost a nevládní organizace s cílem zajistit potřebnou transparentnost. 
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Pozměňovací návrh 288
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na tomto rozhodování mají zájem 
nevládní organizace podporující ochranu 
životního prostředí a splňující požadavky 
vnitrostátních právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Definice zainteresovaná veřejnost by měla být znovu začleněna do právních předpisů s cílem 
zajistit, aby byly při uplatnění účasti veřejnosti brány v úvahu nevládní organizace.

Při přijímání klíčových rozhodnutí týkajících se možného odchýlení od BAT by měly být 
konzultovány také veřejnost a nevládní organizace s cílem zajistit potřebnou transparentnost.

Pozměňovací návrh 289
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 26 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení odst. 1 písm. a) a b) se 
nepoužijí v případech, kdy jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

vypouští se

a) nové zařízení nebo podstatná změna 
podléhají směrnici 85/337/EHS;
b) obecně závazná pravidla se vztahují na 
všechny nezbytné podmínky povolení;
c) za účelem souladu s článkem 19 není 
třeba ukládat žádné přísnější požadavky.

Or. nl
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Odůvodnění

Výjimka je nejasná a těžko použitelná. V počátcích rozhodovacího procesu totiž ještě není 
jasné, zda budou formulovány zvláštní podmínky.

Pozměňovací návrh 290
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení odst. 1 písm. a) a b) se 
nepoužijí v případech, kdy jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

2. Příslušný orgán zajistí, aby byly platné 
žádosti o povolení zpřístupněny veřejnosti 
na internetu během tří týdnů od jejich 
obdržení až do úplného ukončení 
příslušných činností.

(a) nové zařízení nebo podstatná změna 
podléhají směrnici 85/337/EHS;
(b) obecně závazná pravidla se vztahují na 
všechny nezbytné podmínky povolení;
(c) za účelem souladu s článkem 19 není 
třeba ukládat žádné přísnější požadavky.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s ustanoveními Aarhuské úmluvy by měly být informace o podmínkách povolení, 
která ovlivňují životní prostředí, zveřejněny za všech podmínek.

Pozměňovací návrh 291
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení odst. 1 písm. a) a b) se 
nepoužijí v případech, kdy jsou splněny 

2. Příslušný orgán zajistí, aby byly platné 
žádosti o povolení zpřístupněny veřejnosti 
na internetu během tří týdnů od jejich 
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všechny tyto podmínky: obdržení až do úplného ukončení 
příslušných činností.

(a) nové zařízení nebo podstatná změna 
podléhají směrnici 85/337/EHS;
(b) obecně závazná pravidla se vztahují na 
všechny nezbytné podmínky povolení;
(c) za účelem souladu s článkem 19 není 
třeba ukládat žádné přísnější požadavky.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s povinnostmi vyplývajícími z Aarhuské úmluvy je nutné, aby bylo výslovně 
uvedeno, že  místní i vnitrostátní nevládní organizace jsou považovány za “zainteresovanou 
veřejnost”. Pro efektivní účast veřejnosti je důležitý přístup k pravidlům rozhodování 
o povoleních, proto by měly být platné žádosti o povolení zpřístupněny veřejnosti online 
během tří týdnů od jejich obdržení.

Pozměňovací návrh 292
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení nebo 
o přijetí či aktualizaci obecných závazných 
pravidel příslušný orgán zpřístupní 
veřejnosti tyto informace:

3. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení nebo 
o přijetí či aktualizaci obecných závazných 
pravidel  příslušný orgán bez prodlení
zpřístupní veřejnosti na internetu tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Veřejnost a nevládní organizace by měly mít prostřednictvím internetu jednoduchý přístup 
k potřebným informacím.
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Pozměňovací návrh 293
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení nebo 
o přijetí či aktualizaci obecných závazných 
pravidel  příslušný orgán zpřístupní 
veřejnosti tyto informace:

3. Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení nebo 
o přijetí či aktualizaci obecných závazných 
pravidel  příslušný orgán trvale zpřístupní 
veřejnosti na internetu tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby místní i vnitrostátní nevládní organizace a dotčená veřejnost včetně občanů, 
kteří pracují v obvyklých úředních hodinách a měli by tak omezený přístup k veřejným 
registrům, měli nezbytné nástroje a online přístup k informacím za účelem poskytnutí cenné 
podpory příslušným orgánům při hodnocení plnění požadavků a prostřednictvím včasných 
varování pomohli předcházet širším rizikům ohrožení zdraví a rizikům v oblasti životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 294
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) způsob zohlednění nejlepších 
dostupných technik a souvisejících úrovní 
emisí, které jsou popsány v referenčních 
dokumentech k BAT, v mezních 
hodnotách emisí uvedených v povolení
nebo obecně závazných pravidlech;

e) způsob zohlednění nejlepších 
dostupných technik a souvisejících úrovní 
emisí, které jsou popsány v referenčních 
dokumentech k BAT, v podmínkách 
povolení uvedeného v čl. 15 nebo obecně 
závazných pravidlech;

Or. en
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Odůvodnění

Odůvodnění poskytnuté příslušnými orgány by se nemělo vztahovat jen na mezní hodnoty 
emisí, ale na všechny podmínky povolení.

Pozměňovací návrh 295
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) je-li udělena výjimka podle čl. 16 odst. 
3, důvody pro tuto výjimku a uložené 
podmínky;

f) je-li udělena výjimka podle čl. 16 odst. 
3, konkrétní důvody pro tuto výjimku 
založené na kritériích uvedených v čl. 16 
odst. 3 a uložené podmínky;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby bylo veřejnosti poskytnuto podrobné zdůvodnění pro udělení výjimky.

Pozměňovací návrh 296
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Article 29 vypouští se
Výměna informací

Se  členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí,  zorganizuje Komise 
výměnu informací o :
(a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí, 
znečišťování, spotřeby a druhu surovin, 
využívání energie a vzniku odpadů;
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(b) používaných technikách  , s nimi 
souvisejícím monitorování a též o vývoji 
v obou zmíněných oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Viz také změna článku 14: Pro zajištění probíhajícího procesu vypracování a přijetí 
referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) je nezbytné sloučení 
a přizpůsobení článků 14 a 29.

Pozměňovací návrh 297
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Výměna informací

Se  členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí,  zorganizuje Komise 
výměnu informací o :
(a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí, 
znečišťování, spotřeby a druhu surovin, 
využívání energie a vzniku odpadů;
(b) používaných technikách  , s nimi 
souvisejícím monitorování a též o vývoji 
v obou zmíněných oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se přesunuje ke článku 14. Jestliže není přijatý pozměňovací návrh k čl. 14, 
nebude tento pozměňovací návrh brán v potaz.
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Pozměňovací návrh 298
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem umožnit výměnu informací 
přijmou členské státy nezbytná opatření, 
aby každé tři roky, poprvé do 18 měsíců 
ode dne použitelnosti této směrnice, 
předložily Komisi reprezentativní údaje 
o kapacitách zařízení specifických pro 
danou lokalitu, o  mezních hodnotách 
emisí, o emisích a ostatních vlivech na 
životní prostředí a o mezních hodnotách, 
které stanovily pro určité kategorie 
činností podle přílohy I a také informace 
o nejlepší dostupné technice, z níž byly 
zmíněné hodnoty odvozeny, především 
v souladu s ustanoveními článku 16. 
Navazující další zprávy pak tyto údaje 
doplní postupy podle odstavce 3 tohoto 
článku a článku 67. Údaje budou 
aktualizovány a strukturovány s ohledem 
na metodický dokument pro zlepšení 
sběru a předávání údajů potřebných pro 
odvození užitečných závěrů k BAT 
a budou zpřístupněny Komisi a veřejnosti 
v elektronické formě. Hodnotící zpráva 
bude Komisí zveřejněna v úředních 
jazycích EU v elektronické formě.

Or. en

Odůvodnění

S cílem usnadnit odvození užitečných závěrů k BAT závisí kvalita referenčních dokumentů 
k BAT (BREF) zásadním způsobem na kvalitě a množství údajů poskytnutých v rámci tzv. 
Sevillského procesu. Je proto nezbytné, aby byly údaje nad rámec souboru litmitních hodnot 
emisí (ELV) a obsáhly tak údaje o kapacitě vztahující se k danému zařízení. Zveřejnění 
limitních hodnot emisí vztahujících se k dané lokalitě umožní dotčené veřejnosti kontrolovat, 
zda jsou v EU normy rozsáhle uplatňovány, s výjimkou místního zařízení.
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Pozměňovací návrh 299
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem umožnit výměnu informací 
přijmou členské státy nezbytná opatření, 
aby každé tři roky, poprvé do 18 měsíců 
ode dne použitelnosti této směrnice, 
předložily Komisi reprezentativní údaje 
o kapacitách zařízení pro danou lokalitu, 
o  mezních hodnotách emisí, o emisích 
a ostatních vlivech na životní prostředí a 
o limitních hodnotách, které stanovily pro 
určité kategorie činností podle přílohy 
I a také informace o nejlepší dostupné 
technice, z níž byly zmíněné hodnoty 
odvozeny, především v souladu 
s ustanoveními článku 16. Navazující 
další zprávy pak tyto údaje doplní postupy 
podle odstavce 67 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem provedení objektivní analýzy skutečné situace by autoři referenčních dokumentů 
k BAT měli být schopni vyvodit užitečné závěry k BAT ze spolehlivých a dostupných údajů 
získaných monitorováním členskými státy. Fórum pro výměnu informací nedávno přijalo 
„metodický dokument o zlepšení sběru a předávání údajů potřebných pro vyvození užitečných 
závěrů k BAT“, který by měl tvořit východisko pro formu a obsah údajů, které budou 
předkládány.

Pozměňovací návrh 300
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 29 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se  členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 

Se členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
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organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí,  zorganizuje Komise 
výměnu informací o :

organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí, zorganizuje Komise 
výměnu informací založenou na 
rovnoměrné účasti poskytovatelů 
průmyslových systémů, provozovatelů 
a organizací zabývajících se ochranou 
životního prostředí. Komise vypracuje 
a zveřejní pravidla pro sběr údajů, 
stanovení BAT a související úrovně emisí 
odpovídající BAT. Výměna informací se 
bude týkat:

Or. en

Odůvodnění

Rovnováha reprezentativnosti v rámci Sevillského procesu je značně zpochybňována, protože 
zástupci ze členských států tvoří v průměru 40 %, zástupci průmyslu 49 % a nevládní 
organizace zabývající se ochranou životního prostředí jsou zastoupeny pouze jedním 
představitelem. V praxi jsou také zástupci členských států často nahrazeni zástupci průmyslu. 
Přinejmenším soukromé zájmy mezi provozovateli a poskytovateli průmyslových systémů by 
měly být vyrovnané, přičemž na přijetí ambiciozních BAT mají zjevnější zájem poskytovatelé.

Pozměňovací návrh 301
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 29 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se  členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí,  zorganizuje Komise 
výměnu informací o :

Se členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu a která jsou 
rovnoměrným podílem zastoupena 
poskytovateli průmyslových systémů 
a provozovateli, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí, zorganizuje Komise 
výměnu informací. Komise vypracuje 
a zveřejní pravidla pro sběr údajů, 
stanovení BAT a související úrovně emisí 
odpovídající BAT. Organizuje se výměna 
informací o:

Or. en
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Odůvodnění

Sevillský proces zahrnuje technické odborníky, kteří zastupují v průměru 40 % členských 
států, 49 % subjektů průmyslového odvětví a jedinou nevládní organizaci, jež podporuje 
ochranu životního prostředí.  Pro účely podpory spravedlivého prosazování a zohlednění 
názorů menšiny by měly být vyrovnané přinejmenším soukromé zájmy mezi provozovateli 
a poskytovateli průmyslových systémů. Aby bylo možné zabránit narušení cílů Sevillského 
procesu, vypracuje Evropské společenství pravidla pro stanovení BAT a souvisejících 
BATAEL.

Pozměňovací návrh 302
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 29 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se  členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí,  zorganizuje Komise 
výměnu informací o :

Se členskými státy, zástupci místních 
a regionálních orgánů, odvětvími 
průmyslu, která přicházejí v úvahu, 
a nevládními organizacemi, jež podporují 
ochranu životního prostředí,  zorganizuje 
Komise výměnu informací o:

Or. en

Odůvodnění

Místní a regionální orgány nejsou součástí Sevillského procesu. 
Jako orgány udělující povolení a / nebo jako subjekty zodpovědné za provádění kontrol, mají 
regionální a místní orgány důležité znalosti o nejlepších dostupných technikách, Sevillský 
proces proto může být zlepšen prostřednictvím účasti zástupců místních a regionálních 
orgánů.

Pozměňovací návrh 303
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 29 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se  členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 

Se členskými státy, zástupci místních 
a regionálních orgánů, odvětvími 
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organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí,  zorganizuje Komise 
výměnu informací o :

průmyslu, která přicházejí v úvahu, 
a nevládními organizacemi, jež podporují 
ochranu životního prostředí,  zorganizuje 
Komise výměnu informací o:

Or. en

Odůvodnění

Místní a regionální orgány nejsou součástí Sevillského procesu. Jako orgány udělující 
povolení a / nebo jako subjekty zodpovědné za provádění kontrol, mají regionální a místní 
orgány důležité znalosti o nejlepších dostupných technikách, Sevillský proces proto může být 
zlepšen prostřednictvím účasti zástupců místních a regionálních orgánů.

Pozměňovací návrh 304
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 29 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí, zorganizuje Komise 
výměnu informací o:

Mezi členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, Komisí
a nevládními organizacemi, jež podporují 
ochranu životního prostředí, zorganizuje 
Komise výměnu informací o:

Or. de

Odůvodnění

Je třeba explicitně objasnit, že výměna informací za účelem vypracování nebo přepracování 
referenčních dokumentů k BAT je mnohostranným procesem, na němž se podílí Komise.
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Pozměňovací návrh 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 29 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Se  členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, a nevládními 
organizacemi, jež podporují ochranu 
životního prostředí,  zorganizuje Komise 
výměnu informací o :

Mezi členskými státy, odvětvími průmyslu, 
která přicházejí v úvahu, Komisí 
a nevládními organizacemi, jež podporují 
ochranu životního prostředí,  zorganizuje 
Komise výměnu informací o:

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zcela jasné, co Komise uvádí. Sevillský proces je mnohostranný proces, jehož 
součástí je i Komise.

Pozměňující návrh 306
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 29 – písmeno b

Znění navržené Komisí Pozměňující návrh

b) používaných technikách, s nimi 
souvisejícím monitorování a též o vývoji v 
obou zmíněných oblastech.

b) používaných technikách, s nimi 
souvisejícím monitorování a též o vývoji, 
jakož i účinnosti provedených opatření a 
jejich přínosu ke zlepšení životního 
prostředí a veřejného zdraví.

Or. pl

Odůvodnění

Výměna informací by především měla ukázat, že uplatňování nejlepších dostupných technik 
má vskutku pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a měla by přesvědčit veřejnost o 
jejich účinnosti. 
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Pozměňovací návrh 307
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – návětí a odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce Komise 
přijme opatření k určení:

Pro účely prvního pododstavce Komise 
přijme pokyny k určení:

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Tyto pokyny, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou podle 
regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Or. nl

Odůvodnění

Zdá se, že stanovení opatření zachází příliš daleko. Pokyny by v tomto kontextu byly 
přijatelnější.

Pozměňovací návrh 308
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení určená k výrobě energie , jejichž 
jmenovitý tepelný příkon je 50 MW nebo 
vyšší bez ohledu na typ použitého paliva .

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení určená k výrobě energie, jejichž 
jmenovitý tepelný příkon je 20 MW nebo 
vyšší bez ohledu na typ použitého paliva.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné nevztahovat ustanovení kapitoly II (viz PN 54) na spalovací zařízení o tepelném 
příkonu mezi 20 a 50 MW. Avšak s ohledem na nezbytnost vypustit emise těchto zařízení do 
ovzduší by se na ně měla vztahovat ustanovení kapitoly III a měla by být pro ně stanovena 
konkrétní opatření na kontrolu emisí. Taková změna je přípustná v souladu s článkem 80a 
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jednacího řádu: Na menší spalovací zařízení se bude vztahovat kapitola III a nikoli kapitola 
II, jak navrhla Komise.

Pozměňovací návrh 309
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení určená k výrobě energie , jejichž 
jmenovitý tepelný příkon je 50 MW nebo 
vyšší bez ohledu na typ použitého paliva .

Tato kapitola se vztahuje na spalovací 
zařízení určená k výrobě energie, jejichž 
jmenovitý tepelný příkon je 20 MW nebo 
vyšší bez ohledu na typ použitého paliva.

Or. en

Odůvodnění

Pro dodržení souladu s přílohou I by prahová hodnota pro LCP měla být také 20 MW.

Pozměňovací návrh 310
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 32 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kde jsou odpadní plyny ze dvou nebo 
více samostatných spalovacích zařízení 
odváděny společným komínem, považuje 
se propojení utvořené v těchto zařízeních 
za jediné spalovací zařízení a jejich 
kapacity se sčítají.

1. Kde mohou být odpadní plyny ze dvou 
nebo více samostatných spalovacích 
zařízení při zohlednění technických 
a hospodářských faktorů odváděny 
společným kouřovodem, považuje se 
propojení utvořené v těchto zařízeních za 
jediné spalovací zařízení a jejich kapacity 
se sčítají.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 311
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(j) zařízení, která používají jako palivo 
tuhý nebo kapalný odpad kromě odpadu 
podle čl. 38 odst. 2 písm. a).

(j) zařízení, na která se vztahuje kapitola 
IV a která používají jako palivo tuhý nebo 
kapalný odpad kromě odpadu podle čl. 38 
odst. 2 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o existující směrnici o LCP, spalování odpadu by mělo být vyjmuto z oblasti její 
působnosti. Kvůli této rozšířené směrnici by definice paliva neměla být omezena jen na paliva 
uvedená v této kapitole III. Nejjednodušší způsob, jak to provést, je vyloučit zařízení, na která 
se vztahuje kapitola IV o spalování a spoluspalování.

Pozměňovací návrh 312
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ja) zařízení určená ke spalování 
a spoluspalování paliva získaného 
z odpadu budou považována za zařízení 
na spalování odpadu

Or. en

Odůvodnění

Toto objasnění je nutné, aby se předešlo právní nejistotě ohledně klasifikace pojmů 
„spoluspalovací“ zařízení (hlavním účelem je výroba energie…) nebo zařízení na „spalování 
odpadu“ (určeno na tepelné zpracování odpau). Toto ustanovení je nezbytné vzhledem 
k rostoucímu počtu zařízení, která využívají palivo z odpadu (RDF nebo SRF), který má téměř 
stejné složení a obsah znečišťujících látek jako komunální odpad.
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Pozměňovací návrh 313
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ja) zařízení o jmenovitém tepelném 
příkonu nepřesahujícím 500 MW, jimž 
bylo vydáno povolení před 27. listopadem 
2002 a  která nejsou v provozu déle než 
1500 hodin ročně vypočteno jako klouzavý 
průměr za dobu pěti let.

Or. en

Odůvodnění

To by rozšířilo výjimky na zařízení využívající pevná paliva, na která se již vztahuje směrnice 
o velkých spalovacích zařízeních (LCP) a která jsou zahrnuta v příloze V části 1 návrhu pro 
všechna zařízení, bez ohledu na druh používaného paliva. Je to nutné, neboť existují také 
zařízení využívající plynné nebo kapalné palivo, které se používá v pohotovostním nebo 
zálohovém režimu, na něž by se tyto výjimky měly vztahovat. Na tyto režimy se samozřejmě 
nadále vztahují ustanovení kapitoly II návrhu, a proto i mezní hodnoty emisí založené na BAT.

Pozměňovací návrh 314
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 32 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kde jsou umístěna dvě nebo více 
samostatných spalovacích zařízení, jimž 
bylo uděleno povolení nebo která 
předložila úplnou žádost po dnu uvedeném 
v čl. 72 odst. 2  tak, že s přihlédnutím 
k technickým a ekonomickým faktorům by 
jejich odpadní plyny mohly být odváděny 
společným komínem, považuje se 
propojení utvořené v těchto zařízeních za 
jediné spalovací  zařízení a jejich kapacity 

2. Kde jsou umístěna dvě nebo více 
samostatných spalovacích zařízení, jimž 
bylo uděleno povolení nebo která 
předložila úplnou žádost po dnu uvedeném 
v čl. 72 odst. 2  tak, že s přihlédnutím 
k technickým a ekonomickým faktorům by 
jejich odpadní plyny mohly být podle 
názoru příslušných orgánů odváděny 
společným komínem, považuje se 
propojení utvořené v těchto zařízeních za 
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se sčítají. jediné spalovací  zařízení a jejich kapacity 
se sčítají.

Or. fi

Pozměňovací návrh 315
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu spalovacích zařízení se 
pro účely tohoto výpočtu neberou v úvahu 
jednotlivá zařízení o jmenovitém tepelném 
příkonu menším než 20 MW.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na agregační pravidlo by mělo být objasněno, že tato pravidla by se měla 
vztahovat pouze na jednotlivá spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 20 MW nebo 
vyšším. Taková změna je přípustná v souladu s článkem 80a jednacího řádu, protože navržený 
odstavec 3 úzce souvisí s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh 316
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Zvláštní opatření pro menší spalovací 

zařízení
1. Dokud nebude dosaženo dohody
v souladu s odst. 2, příloha V se nepoužije 
na spalovací zařízení o jmenovitém 
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tepelném příkonu menším než 50MW.
2. Komise navrhne během přiměřeného 
časového období, nejpozději však do roku 
2012, změnu přílohy V, která zahrnuje 
mezní hodnoty emisí, požadavky na 
monitorování a pravidla pro posouzení 
plnění požadavků u zařízení uvedených 
v odstavci 1. Tento návrh bude případně 
obsahovat zvláštní požadavky pro stávající 
spalovací zařízení včetně odpovídajícího 
přechodného období nutného pro plnění 
pozměněných ustanovení. 

Or. en

Odůvodnění

Kapitola 2 by se měla vztahovat také na spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 
menším než 50 MW. Pro tato zařízení budou v příloze V postupem spolurozhodování 
stanovena zvláštní opatření založená na nejlepších dostupných technikách. Taková změna je 
přípustná v souladu s článkem 80a jednacího řádu: Na menší spalovací zařízení se bude 
vztahovat kapitola III a nikoli kapitola II, jak  navrhla Komise.

Pozměňovací návrh 317
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 33 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechna povolení pro zařízení zahrnující 
spalovací zařízení, kterým bylo uděleno 
povolení nebo která předložila úplnou 
žádost přede dnem uvedeným v čl. 72 
odst. 2, pokud je takové zařízení uvedeno 
do provozu před uplynutím jednoho roku 
od tohoto dne, obsahují podmínky, jimiž je 
zajištěno, že emise z těchto zařízení do 
ovzduší nepřesahují  mezní hodnoty emisí 
stanovené v části 1 přílohy V.

2. Všechna povolení pro zařízení zahrnující 
spalovací zařízení, kterým bylo uděleno 
povolení nebo která předložila úplnou 
žádost přede dnem uvedeným v čl. 72 
odst. 2, pokud je takové zařízení uvedeno 
do provozu před uplynutím jednoho roku 
od tohoto dne, obsahují podmínky, jimiž je 
zajištěno, že emise z těchto zařízení do 
ovzduší při zohlednění technických a 
hospodářských faktorů nepřesahují mezní 
hodnoty emisí stanovené v části 1 přílohy 
V.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 318
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U povolení pro spalovací zařízení, na 
která se vztahuje odstavec 2 a která jsou 
v provozu po dobu 20 let, by měly být 
sníženy emise během dalších 25 let 
provozu a mělo by být zajištěno, že emise 
do ovzduší z těchto zařízení nepřevýší 
mezní hodnoty emisí uvedené v části 2 
přílohy V. Snížení emisí není nutné, 
pokud spalovací zařízení ukončí svůj 
provoz po 20 letech a 10 000 provozních 
hodinách.

Or. en

Odůvodnění

Pro stávající zařízení s vyššími mezními hodnotami emisí než jsou mezní hodnoty pro nová 
zařízení, by měla být provozní doba omezena na 20 let. 5 let po tomto období by pro stávající 
zařízení měly být použity mezní hodnoty emisí pro nové zařízení. S pomocí této změny může 
být v Evropě dosaženo výrazné snížení emisí.

Pozměňovací návrh 319
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Stávající zařízení, jak je uvedeno v čl. 
2 odst. 10 směrnice 2001/80/EC, která 
jsou plně v souladu s ustanoveními 
stanovenými v čl. 4 odst. 3 směrnice 
2001/80/EC, budou nadále podléhat těmto 
požadavkům a nebudou se na ně 
vztahovat mezní hodnoty emisí uvedené 
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v příloze V.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2001/80/EC stanovuje dvě fáze snížení emisí, na rok 2008 a na 2016. Pro zajištění 
stability a jistoty investičního rámce by měla být stávající zařízení (s prvním povolením 
uděleným před 1. 7. 1987), která již splňují mezní hodnoty emisí (ELV) definované přílohami 
III až VII stejné směrnice, provozovány v rámci těchto ELV i po roce 2016.

Pozměňovací návrh 320
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dojde-li k rozšíření spalovacího zařízení 
, uplatní se mezní hodnoty emisí uvedené
v části 2 přílohy V pro část zařízení 
ovlivněnou touto změnou  a budou 
stanoveny  podle jmenovitého  tepelného 
příkonu  celého spalovacího  zařízení.

6. Dojde-li k rozšíření spalovacího zařízení 
o nejméně 20MW, uplatní se mezní 
hodnoty emisí uvedené  v části 2 přílohy 
V pro část zařízení ovlivněnou touto 
změnou  a budou stanoveny  podle 
jmenovitého  tepelného příkonu  celého 
spalovacího  zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by se nemělo vztahovat na rozšíření spalovacího zařízení menšího rozsahu.

Pozměňovací návrh 321
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Spalovací zařízení mohou být 
osvobozena od povinnosti dodržovat mezní 
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hodnoty emisí pro oxidy dusíku (NOx), 
oxid siřičitý (SO2) uvedené v článku 15 
a 16 za předpokladu, že spalovací zařízení 
podléhají národnímu plánu snižování 
emisí uvedenému v odstavci 8 a jsou 
splněny požadavky zvláštních ustanovení 
v přílohách V a VI. 

Or. en

Odůvodnění

Je podporována iniciativa Komise zavést evropská pravidla pro obchodování s emisemi 
jiných látek než skleníkové plyny. Tato iniciativa by měla být vypracována takovým způsobem, 
aby evropská pravidla pro obchodování s emisemi vstoupila v platnost ve stejnou dobu jako 
směrnice IPPC. Pokud to není proveditelné, směrnice IPPC může obsahovat takové 
ustanovení. Stávající národní systémy pro obchodování by tak mohly nadále fungovat jako 
pilotní nebo jako pokusné v přechodném období před začátkem platnosti evropských pravidel 
s emisemi jiných látek než skleníkové plyny.

Pozměňovací návrh 322
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení 
pro spalovací zařízení stanovená 
v kapitole III a při zohlednění nákladů 
a přínosů a rovněž svých povinností 
vyplývajících ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 
23. října 2001 o národních emisních 
stropech pro některé látky znečisťující 
ovzduší a směrnice 96/62/ES, mohou 
členské státy vypracovat a zavést národní 
plán snižování emisí pro spalovací 
zařízení.
Národní plán snižování emisí sníží 
celkové roční emise oxidů dusíku (NOx) 
a oxidu siřičitého (SO2) ze spalovacích 
zařízení na úrovně, které by byly dosaženy 
použitím nejlepších dostupných technik 
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na základě průměrné skutečné roční 
provozní doby, používaného paliva 
a tepelného příkonu každého zařízení za 
posledních pět let jeho funkčnosti.
V důsledku uzavření zařízení začleněného 
do národního plánu snižování emisí nesmí 
dojít ke zvýšení celkových ročních emisí 
zbývajících zařízení, která jsou součástí 
tohoto plánu.

Or. en

Odůvodnění

Je podporována iniciativa Komise zavést evropská pravidla pro obchodování s emisemi 
jiných látek než skleníkové plyny. Tato iniciativa by měla být vypracována takovým způsobem, 
aby evropská pravidla pro obchodování s emisemi vstoupila v platnost ve stejnou dobu jako 
směrnice IPPC. Pokud to není proveditelné, směrnice IPPC může obsahovat takové 
ustanovení. Stávající národní systémy pro obchodování by tak mohly nadále fungovat jako 
pilotní nebo jako pokusné v přechodném období před začátkem platnosti evropských pravidel 
s emisemi jiných látek než skleníkové plyny.

Pozměňovací návrh 323
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Pro národního plány snižování emisí 
se uplatní tyto podmínky:
(a) plán začlení cíle a k nim se vztahující 
cílové hodnoty, opatření a harmonogramy 
pro dosažení těchto cílů a cílových hodnot 
a mechanismus monitorování;
(b) členské státy poskytnou Komisi 
informace o svém národním plánu 
snižování emisí nejpozději do data 
uvedeného v čl. 71 odst. 1;
(c) do šesti měsíců od sdělení podle 
písmene b) zhodnotí Komise, zda plán 
splňuje požadavky tohoto odstavce či 
nikoli. Jestliže má Komise za to, že tomu 
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tak není, sdělí to členskému státu a během 
následujících tří měsíců členský stát 
oznámí veškerá opatření, která přijal, aby 
zajistil plnění požadavků tohoto odstavce;

Or. en

Odůvodnění

Je podporována iniciativa Komise zavést evropská pravidla pro obchodování s emisemi 
jiných látek než skleníkové plyny. Tato iniciativa by měla být vypracována takovým způsobem, 
aby evropská pravidla pro obchodování s emisemi vstoupila v platnost ve stejnou dobu jako 
směrnice IPPC. Pokud to není proveditelné, směrnice IPPC může obsahovat takové 
ustanovení. Stávající národní systémy pro obchodování by tak mohly nadále fungovat jako 
pilotní nebo jako pokusné v přechodném období před začátkem platnosti evropských pravidel 
s emisemi jiných látek než skleníkové plyny.

Pozměňovací návrh 324
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příslušné orgány mohou pro 
elektrárny, jimž bylo uděleno povolení 
před 1. červencem 1987, oddělit výjimku 
od plnění požadavků stanovených 
odstavcem 2 a stanovit v následujících 
případech mezní hodnoty emisí případ od 
případu: 
a) zařízení, která poskytují dodávky v době 
špičky a nejsou v provozu déle než 1500 
hodin/rok, vypočteno jako klouzavý 
průměr za pět let.
b) zařízení napojená na izolovanou síť, 
interní síť nebo umístěná na ostrově, 
která nejsou v provozu více než 2500 
hodin/rok.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k omezené provozní době nemají tato zařízení vysoké úrovně emisí, přestože 
přispívají k bezpečnosti dodávky/stabilitě systému, a investice nezbytné pro plnění nových 
povinností by nemohly být jednoduše navráceny. Tato výjimka je dále stanovena v čl. 5 
směrnice 2001/80/ES.

Pozměňovací návrh 325
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou při zohlednění 
nákladů a přínosů, jakož i svých závazků 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady20../../ES o národních emisních 
stropech pro některé látky znečisťující 
ovzduší a směrnice 2008/50/ES o kvalitě 
ovzduší, stanovit a provádět národní plán 
snižování emisí pro některá nebo všechna 
zařízení, na něž se vztahuje čl. 33 odst. 2.
Národní plán snižování emisí sníží 
celkové roční emise pro oxidy dusíku 
(NOx), oxidu siřičitého (SO2) a prachu ze 
stávajících zařízení na úrovně, které by 
byly dosaženy uplatňováním mezních 
hodnot emisí uvedených v části 1 přílohy 
V. na stávající funkční zařízení v roce 
2013 a to na základě skutečné roční 
provozní doby, používaného paliva a 
tepelného příkonu každého zařízení 
zprůměrovaných za posledních pět let jeho
provozu včetně roku 2013.
V důsledku uzavření zařízení začleněného 
do národního plánu snižování emisí nesmí 
dojít ke zvýšení celkových ročních emisí 
zbývajících zařízení, která jsou součástí 
tohoto plánu.
Pro národního plány snižování emisí se 
uplatní tyto podmínky:
a) plán začlení cíle a k nim se vztahující 
cílové hodnoty, opatření a harmonogramy 
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pro dosažení těchto cílů a cílových hodnot 
a mechanismus monitorování;
b) členské státy sdělí Komisi své národní 
plány snižování emisí nejpozději do 1. 
ledna 2015;
c) do šesti měsíců od sdělení podle 
písmene b) zhodnotí Komise, zda plán 
splňuje požadavky tohoto odstavce či 
nikoli. Jestliže má Komise za to, že tomu 
tak není, sdělí to členskému státu a během 
následujících tří měsíců členský stát 
oznámí veškerá opatření, která přijal, aby 
zajistil plnění požadavků tohoto odstavce;
d) Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
vypracuje pokyny, aby napomohla 
členským státům při přípravě jejich plánů.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zvýšení flexibility je třeba, aby byl od roku 2016 k dispozici národní plán snižování 
emisí. Národní plán snižování emisí stanovuje jasné mezní hodnoty pro celkové roční 
množství emisí vyprodukované zúčastněnými zařízeními a řídí tak množství znečisťujících 
látek, které pak naopak určují míry depozice. Také stanovuje přenos povolenek mezi 
zúčastněnými zařízeními. Vzhledem k tomu, že Komise nepředložila žádný jiný návrh, je o to 
důležitěuší zachovat flexibilitu.

Pozměňovací návrh 326
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Aniž je dotčena směrnice 2008/50/ES 
mohou být stávající zařízení osvobozena 
od povinnosti dodržovat požadavky čl. 33 
odst. 2 na základě následujících 
podmínek:
a) provozovatel stávajícího zařízení se v 
písemném prohlášení podaném nejpozději 
[tři roky po vstupu v platnost] 
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příslušnému orgánu zaváže, že počínaje 
1. lednem 2016 a konče nejpozději 
31. prosincem 2023 nebude provozovat 
zařízení více než 20 000 provozních
hodin;
b) provozovatel je povinen předkládat 
každý rok příslušnému orgánu písemný 
záznam o využitém a nevyužitém čase ve 
vymezené zbývající provozní životnosti 
zařízení;;
c) příslušný orgán zajistí, aby mezní 
hodnoty emisí pro znečisťující látky 
uvedené v čl. 33 odst. 2 zůstaly alespoň 
tak přísné jako ty obsažené v povolení na 
zařízení vzhledem k tomu, že povolení bylo 
v platnosti v den písemného prohlášení 
provozovatele, anebo v případech, kde 
existovalo platné povolení dne 1. ledna 
2008, jakákoli nižší mezní hodnota emisí 
v tomto povolení. 

Or. en

Odůvodnění

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Pozměňovací návrh 327
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33a
Mezní hodnota emisí pro oxid uhličitý
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1. Od 1. ledna 2010 obsahuje každé 
stavební povolení, anebo pokud takový 
postup neexistuje, původní povolení 
k uvedení do provozu, které bude uděleno 
velkým spalovacím zařízením vyrábějícím 
elektrickou energii s kapacitou 
300 megawattů nebo více dne 1. 
ledna 2010 nebo později, podmínky 
vyžadující dodržování mezních hodnot 
emisí do ovzduší ve výši 350 gramů oxidu 
uhličitého na kWh vyrobeného proudu. 
2. Od 1. ledna 2018 obsahují veškerá 
povolení pro velká spalovací zařízení 
vyrábějící elektrickou energii s kapacitou 
300 megawattů nebo více, jiná než 
zařízení podle odstavce 1, podmínky 
vyžadující dodržování mezní hodnotu 
emisí do ovzduší ve výši 350 gramů oxidu 
uhličitého na kWh vyrobeného 
elektrického proudu.
3. Mezní hodnota emisí uvedená v 
odstavcích 1 a 2 budou každoročně 
ověřovány příslušným vnitrostátním 
orgánem.
4. Do 30. června 2014 Komise přezkoumá 
ustanovení tohoto článku přihlédnutím k 
celkovému pokroku při snižování emisí 
skleníkových plynů a případnému přínosu 
vhodných technologií ke snižování emisí.  
Tento přezkum zváží zejména snižování 
mezních hodnot emisí uvedených 
v odstavcích 1 a 2, přesun data 
zmiňovaného v odstavci 2 na dřívější dobu 
nebo zavedení odstupňovaného přístupu a 
rozšíření rozsahu uplatňování s cílem 
začlenit velká spalovací zařízení, která 
nespadají do oblasti elektrické energie. Po 
skončení tohoto přezkumu předloží 
Komise v případě potřeby návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba najít kompromis mezi zabezpečením energie a požadavky politiky v oblasti klimatu. 
Je navrhováno, aby se na malá zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
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s kapacitou menší než 300 megawattů, nevztahovala prahová hodnota CO2.

Pozměňovací návrh 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33a
Mezní hodnota emisí pro oxid uhličitý

1. Od 1. ledna 2010 obsahuje každé 
stavební povolení, anebo pokud takový 
postup neexistuje, původní povolení 
k uvedení do provozu, které bude uděleno 
velkým spalovacím zařízením vyrábějícím 
elektrickou energii s kapacitou 
300 megawattů nebo více dne 
1. ledna 2010 nebo později, podmínky 
vyžadující dodržování mezních hodnot 
emisí do ovzduší ve výši 450 gramů oxidu 
uhličitého na kWh vyrobeného proudu.
2. Od 1. ledna 2025 obsahují veškerá 
povolení pro velká spalovací zařízení 
vyrábějící elektrickou energii s kapacitou 
300 megawattů nebo více, jiná než 
zařízení podle odstavce 1, podmínky 
vyžadující dodržování mezní hodnotu 
emisí do ovzduší ve výši 450 gramů oxidu 
uhličitého na kWh vyrobeného 
elektrického proudu.
3. mezní hodnoty emisí uvedené v 
odstavcích 1 a 2 budou každoročně 
ověřovány příslušnými vnitrostátními 
orgány.
4. Do 30. června 2014 Komise přezkoumá 
ustanovení tohoto článku přihlédnutím k 
celkovému pokroku při snižování emisí 
skleníkových plynů a případnému přínosu 
vhodných technologií ke snižování emisí.  
Tento přezkum zváží zejména snižování 
mezních hodnot emisí uvedených 
v odstavcích 1 a 2, přesun data 
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zmiňovaného v odstavci 2 na dřívější dobu 
nebo zavedení odstupňovaného přístupu a 
rozšíření rozsahu uplatňování s cílem 
začlenit velká spalovací zařízení, která 
nespadají do oblasti elektrické energie. Po 
skončení tohoto přezkumu předloží 
Komise v případě potřeby návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Large combustion plants contribute greatly to emissions of carbon dioxide and thus to climate 
change. Systém EU pro obchodování s emisemi poskytuje velmi užitečný rámec pro snížení 
emisí skleníkových plynů ve všech oblastech hospodářství, ale nepředstavuje dostatečný 
signál pokud jde o oblast ceny, aby se zabránilo novým velkým bodovým zdrojům oxidu 
uhličitého vstupovat do systému. Je proto nezbytné začlenit směrnice o IPPC ustanovení, 
která vyžadují mezní hodnoty emisí oxidu uhličitého do vzduchu pro nová rozsáhlá zařízení.

Pozměňovací návrh 329
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatel  musí informovat příslušný 
orgán  do 48 hodin poté, co dojde ke 
špatné funkci nebo poruše čisticího 
zařízení  .

Provozovatel  musí informovat příslušný 
orgán co nejdříve a v každém případě do 
8 hodin poté, co dojde ke špatné funkci 
nebo poruše čisticího zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod zavádět méně přísné podmínky pro taková zařízení, neboť pro zařízení na 
spalovacíní a spoluspalování platí podobné podmínky, pokud jde o délku provozní poruchy 
během roku (období dvanácti měsíců) i o včasnost varování před nebezpečím, aby příslušné 
orgány měly možnost provést odpovídající opatření.
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Pozměňovací návrh 330
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V libovolném dvanáctiměsíčním období 
nesmí  celková délka provozu bez čisticího 
zařízení překročit 120 hodin.

V libovolném dvanáctiměsíčním období 
nesmí  celková délka provozu bez čisticího 
zařízení překročit 60 hodin.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod zavádět méně přísné podmínky pro taková zařízení, neboť pro zařízení na 
spalovacíní a spoluspalování platí podobné podmínky, pokud jde o délku provozní poruchy 
během roku (období dvanácti měsíců) i o včasnost varování před nebezpečím, aby příslušné 
orgány měly možnost provést odpovídající opatření.

Pozměňovací návrh 331
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby se
monitorování látek znečišťujících ovzduší 
uskutečňovalo  v souladu s přílohou V částí 
3. Členské státy mohou požadovat, aby 
toto monitorování bylo prováděno na 
náklady provozovatele.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít právo v některých případech požadovat, aby provozovatel přispíval 
na monitorování emisí. Tato možnost je zakotvena ve stávajících právních předpisech a 
neměla by být odstraňována.
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Pozměňovací návrh 332
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 37 – odstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jako alternativu k odstavci 2 lze použít 
následující průměrné mezní hodnoty 
emisí pro oxid siřičitý (bez ohledu na 
použitou kombinaci paliv):
a) u zařízení uvedených v čl. 4 odst. 1 a 3: 
1 000 mg/Nm3 jako průměrná hodnota 
pro všechna zařízení v rámci rafinérie;
b) u nových zařízení uvedených v čl. 4 
odst. 2: 600 mg/Nm3 jako průměrná 
hodnota pro všechna nová zařízení 
v rámci rafinérie s výjimkou plynových 
turbín.
Mezní hodnoty se aktualizují s ohledem 
na technický pokrok a hospodářské 
aspekty.
Příslušné orgány zajistí, aby použití 
tohoto ustanovení nevedlo ke zvýšení 
emisí ze stávajících zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Ruší vypuštění stávajících a osvědčených právních předpisů. Tyto hodnoty slouží jako 
základní orientace pro provozovatele a úřady udělující povolení při stanovení mezních hodnot 
emisí dané lokality jako vážené střední hodnoty objemového průtoku spalin všech procesních 
spalovacích zařízení v rámci jedné rafinérie (metoda zvonu).

Pozměňovací návrh 333
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato kapitola se použije  na zařízení  na 
spalování odpadu  a na zařízení na 

1. Tato kapitola se použije na zařízení  na 
spalování odpadu a na zařízení na 
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spoluspalování odpadu , která spalují nebo 
spoluspalují tuhý nebo kapalný odpad .

spoluspalování odpadu, která spalují nebo 
spoluspalují tuhý nebo kapalný odpad, 
včetně paliva získaného z odpadu.

Or. en

Odůvodnění

Kapitola IV týká spalování nebo spoluspalování pevného nebo kapalného odpadu (článek 38). 
Rozsah by měl být stanoven tak, aby bylo jasné, že na paliva získávaná z odpadu (RDF, SRF 
atd) se vždy vztahují tato ustanovení. Z důvodu stávající praxe v minimálně jednom členském 
státě je nutné, aby paliva získavaná z odpadu a pevného regenerovaného paliva byla 
klasifikována jako odpad uvedený v seznamu odpadů pod položkou 19 12 10 (hořlavý odpad).

Pozměňovací návrh 334
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na následující nebezpečné odpady se 
nevztahují zvláštní podmínky uvedené 
v čl. 41 odst. 2 druhém pododstavci.
a) Hořlavý kapalný odpad včetně 
odpadních olejů podle definice 
v článku…. Směrnice 98/xxx, pokud 
splňují následující kritéria: 
i) hmotnostní obsah polychlorovaných 
aromatických uhlovodíků, např. 
polychlorovaných bifenylů (PCB) nebo 
pentachlorfenolu (PCP) nepřesahuje 
koncentrace stanovené v příslušných 
právních předpisech Společenství;  
ii) čisté spalné teplo je nejméně 30 MJ/kg; 
b) jakýkoli hořlavý kapalný odpad, který 
nemůže způsobit, že spaliny vznikající 
přímo při jeho spalování budou obsahovat 
jiné emise, než jsou emise z plynových 
olejů definovaných v čl. 1 odst. 1 směrnice 
93/12/EHS, nebo vyšší koncentrace emisí, 
než vzniknou spálením takto 
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definovaného plynového oleje.

Or. en

Odůvodnění

Odstranění tohoto požadavku, který existuje v evropském nařízení o spalovaní a 
spoluspalování odpadu od roku 1996 není odůvodněné. Limit 40 % má za cíl chránit tradiční 
podíl spalovacího sektoru na trhu před nebezpečím rozvoje spoluspalování. Použité oleje 
nejsou odpadem, který je běžně odstraňován ve spalovnách. Proto není třeba tento požadavek 
pozměňovat.

Pozměňovací návrh 335
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. a – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) odpad uvedený v čl. 3 bodě 21 písm. b); vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o spalování odpadů 2000/76 poskytuje velmi konkrétní výjimky, které je nezbytné 
zachovat tak jak jsou. Tyto výjimky by mohly být propojeny s prvky definice z biomasy, ale 
v každém případě musí pokrývat veškerou biomasu. Vzhledem k tomu by bylo lepší vložit je 
opět do článku 38 (neodstraňovat jako odpovídající přijaté oblasti). Tento pozměňovací návrh 
je propojený s navrhovaným pozměňovacím návrhem 30 o potřebě jednotné definice biomasy 
od stejného autora.

Pozměňovací návrh 336
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. a – podbod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiia) lůj získaný z těl uhynulých zvířat a 
používaný jako palivo, jak upravuje 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. [...]/20 o hygienických pravidlech 
pro vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

Or. en

Odůvodnění

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Pozměňovací návrh 337
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zařízení na spoluspalování odpadu 
s tepelným příkonem menším než 500 kW, 
v nichž se ročně zpracovává maximálně 
50 tun odpadu z vnitřního provozu, pokud 
tato zařízení podléhají vnitrostátnímu 
režimu povolování a součástí tohoto 
povolení jsou požadavky týkající se 
spalování, zejména mezní hodnoty.

Or. de

Odůvodnění

Pravidla týkající se spalování odpadu, zejména žádostí o povolení, mezních hodnot 
a monitorování, jsou zaměřená na větší množství odpadu. Spalování malých množství by proto 
mělo být vyňato z těchto zvláštních pravidel a podléhat pouze všeobecným pravidlům o 
zařízeních nakládajících s odpadem.
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Pozměňovací návrh 338
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 38 – odstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato kapitola neplatí pro tepelné 
zpracování živočišného tuku v místě 
původu.

Or. de

Odůvodnění

Živočišný tuk je co do složení srovnatelný s topným olejem. Použití směrnice na spalování a 
spoluspalování živočišného tuku představuje nepřiměřenou zátěž, která není z hlediska 
životního prostředí odůvodněná. Nemůže-li být živočišný tuk použit v zařízení, které 
zužitkovává těla zvířat, musí být kromě toho převezen do jiných zařízení.

Pozměňovací návrh 339
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 39 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) teplo vznikající při procesech spalování 
nebo spoluspalování je podle možností 
využíváno výrobou  tepla  , páry nebo 
elektřiny  ;

(b) teplo vznikající při procesech spalování 
nebo spoluspalování je podle možností 
využíváno, např. pro kombinovanou 
výrobou tepla a elektřiny, výrobou 
technologické páry, dálkovým chlazením 
nebo dálkovým vytápěním;

Or. en

Odůvodnění

Dopad přepracovaného znění je značný, protože podporuje spalovny, které vyrábějí pouze 
elektřinu, zatímco v původním znění bylo zvažováno pouze spojení „teplo a elektřina“. To 
není energeticky účinné a zvýhodňuje to spalování oproti metodám zacházení s odpady, které 
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více zohledňují životní prostředí a energetickou účinnost. Je stále více zařízení, která 
používají nebo se chystají vyrábět dálkové chlazení.

Pozměňovací návrh 340
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 39 – pododstavec d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) je dosaženo minimálních norem 
energetické výkonnosti podle nejlepších 
dostupných technik,

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Karin Scheele

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výčet všech kategorií odpadů, které lze 
spalovat, přinejmenším s kategoriemi podle 
Evropského seznamu odpadů stanoveného 
rozhodnutím Komise 2000/532/ES a 
popřípadě s  údaji o množství každé 
kategorie odpadů;

a) výčet všech kategorií odpadů, které lze 
spalovat, pokud možno přinejmenším 
s kategoriemi podle Evropského seznamu 
odpadů stanoveného rozhodnutím Komise 
2000/532/ES a popřípadě s  údaji 
o množství každé kategorie odpadů;

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídá současné právní situaci. Pozměněné znění by mělo zajistit, že 
nebude nutné aplikovat doslovné znění seznamu odpadů. Při zařazování odpadů do 
jednotlivých kategorií podle evropského seznamu odpadů není možné brát ohled na různou 
kvalitu odpadů. Tato informace je nezbytná pro optimální zpracovávání odpadu. Kromě toho 
se plánuje revize evropského seznamu odpadů z důvodu jeho nedostatků.
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Pozměňovací návrh 342
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výčet všech  kategorií odpadů, které lze 
spalovat, přinejmenším s  kategoriemi 
podle Evropského seznamu odpadů 
stanoveného rozhodnutím Komise 
2000/532/ES a popřípadě s  údaji 
o množství každé kategorie  odpadů;

a) výčet všech  kategorií odpadů, které lze 
spalovat, přinejmenším s šestimístnými
kategoriemi podle Evropského seznamu 
odpadů stanoveného rozhodnutím Komise 
2000/532/ES a popřípadě s  údaji 
o schváleném množství každé kategorie
odpadů;

Or. en

Odůvodnění

Poměrně dobře definované kategorie odpadu je nutné schválit a celková kapacita zařízení na 
spalování odpadu by měla odpovídat maximálnímu množství odpadu, které je každý rok do 
zařízení dodáváno.

Pozměňovací návrh 343
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) údaj o celkové kapacitě zařízení na 
spalování odpadu  nebo zařízení na
spoluspalování odpadu;

(b) kapacita zařízení na spalování odpadu 
nebo zařízení na spoluspalování odpadu a 
maximální množství odpadu, které může 
být ročně zpracováno spalováním nebo 
spoluspalováním;

Or. en

Odůvodnění

Poměrně dobře definované kategorie odpadu je nutné schválit a celková kapacita zařízení na 
spalování odpadu by měla odpovídat maximálnímu množství odpadu, které je každý rok do 
zařízení dodáváno.
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Pozměňovací návrh 344
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) minimální a maximální hmotnostní toky 
těchto nebezpečných odpadů, jejich 
minimální a maximální spalné teplo 
a jejich maximální obsah PCB, PCP, 
chloru, fluoru, síry, těžkých kovů a jiných 
znečišťujících látek.

b) u zařízení na spoluspalování odpadu
minimální a maximální hmotnostní toky 
těchto nebezpečných odpadů, jejich 
minimální a maximální spalné teplo 
a jejich maximální obsah znečišťujících 
látek (např. PCB, PCP, chloru, fluoru, síry, 
arzenu) a těžkých kovů (např. Sb, Pb, Cd, 
Cr, Co, Cu, Hg, Zn).

Or. de

Odůvodnění

Pojem „znečišťující látky“ je chápán velmi široce a měl by být objasněn pomocí příkladů. 
Také pojem „těžké kovy“ by měl být konkretizován.

Pozměňovací návrh 345
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčen čl. 45 odst. 4 písm. c), 
zařízení na spalování odpadu  nebo 
zařízení na spoluspalování odpadu  nebo 
nebo jednotlivé pece tvořící součást 
zařízení na spalování odpadu nebo zařízení 
na spoluspalování odpadu  nesmí za 
žádných okolností pokračovat ve spalování 
odpadů po období delší než čtyři hodiny 
bez přerušení, pokud jsou překročeny 
mezní hodnoty emisí.

6. Aniž je dotčen čl. 45 odst. 4 písm. c), 
zařízení na spalování odpadu  nebo 
zařízení na spoluspalování odpadu  nebo 
jednotlivé pece tvořící součást zařízení na 
spalování odpadu nebo zařízení na 
spoluspalování odpadu  nesmí za žádných 
okolností pokračovat ve spalování odpadů 
po období delší než čtyři hodiny bez 
přerušení, pokud jsou překročeny mezní 
hodnoty emisí stanovených v příloze VI 
částech 3, 4 a 5.
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Or. en

Odůvodnění

Úrovně emisí spojené s BAT (BAT-AEL) jsou ty, které lze očekávat, jestliže se v určité oblasti 
uplatňují techniky popsané v odpovídajícím referenčním dokumentu s cílem dodržet mezní 
hodnoty emisí stanovené ve směrnici o spalování odpadů. Provozní poruchy by měly být 
definovány ve vztahu k těmto právně závazným mezním hodnotám emisí.

Pozměňovací návrh 346
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Article 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě poruchy musí provozovatel 
omezit nebo odstavit provoz co možná 
nejdříve do doby, než může být obnoven 
normální provoz.

V případě poruchy musí provozovatel 
omezit nebo odstavit provoz co možná 
nejdříve do doby, než může být obnoven 
normální provoz a informovat o tom 
příslušné orgány co nejdříve.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány musí vědět o jakémkoli nesprávnému fungování zařízení.

Pozměňovací návrh 347
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 45 - odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) kdykoli nepřetržitá měření prokáží, že 
je v důsledku poruch nebo selhání zařízení 
na čištění odpadních plynů  překročena 
jakákoli mezní hodnota emisí.

(c) kdykoli nepřetržitá měření prokáží, že 
je v důsledku poruch nebo selhání zařízení 
na čištění odpadních plynů  překročena 
jakákoli mezní hodnota emisí stanovených 
v příloze VI částech 3, 4 a 5.
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Or. en

Odůvodnění

Úrovně emisí spojené s BAT (BAT-AEL), které lze očekávat, jestliže se v určité oblasti 
uplatňují techniky popsané v odpovídajícím referenčním dokumentu s cílem dodržet mezní 
hodnoty emisí stanovené ve směrnici o spalování odpadů. Provozní poruchy by měly být 
definovány ve vztahu k těmto právně závazným mezním hodnotám emisí.

Pozměňovací návrh 348
Karin Scheele

Návrh směrnice
Čl. 47 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatel zařízení stanoví hmotnost 
každé kategorie odpadu podle Evropského 
seznamu odpadů stanoveného rozhodnutím 
Komise 2000/532/ES, před přijetím odpadu 
do zařízení na spalování odpadu  nebo 
zařízení na spoluspalování odpadu.

2. Provozovatel zařízení stanoví hmotnost 
každé kategorie odpadu pokud možno
podle Evropského seznamu odpadů 
stanoveného rozhodnutím Komise 
2000/532/ES, před přijetím odpadu do 
zařízení na spalování odpadu  nebo 
zařízení na spoluspalování odpadu.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídá současné právní situaci. Pozměněné znění by mělo zajistit, že 
nebude nutné aplikovat doslovné znění seznamu odpadů. Při zařazování odpadů do 
jednotlivých kategorií podle evropského seznamu odpadů není možné brát ohled na různou 
kvalitu odpadů. Tato informace je nezbytná pro optimální zpracovávání odpadu. Kromě toho 
se plánuje revize evropského seznamu odpadů z důvodu jeho nedostatků.
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Pozměňovací návrh 349
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 47 – odstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odpady, které se spalují v zařízeních 
na spoluspalování odpadu, musí splňovat 
požadavky uvedené v příloze VI části 9.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k příloze VI části 9 (nové). Za účelem omezení množství znečišťujících 
látek ve zbytcích a výrobcích by měly být při používání odpadů v zařízeních na spoluspalování 
odpadů stanoveny mezní hodnoty minimální požadované kvality spalovaných odpadů a 
požadavky na zajištění kvality.

Pozměňovací návrh 350
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 47 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán může povolit výjimky 
z odstavců 2, 3 a 4 zařízením na spalování 
odpadu nebo zařízením na spoluspalování 
odpadu, která jsou součástí zařízení, na 
něž se vztahuje kapitola II, a která pouze 
spalují nebo spoluspalují odpad na místě
uvedeného zařízení.

5. Příslušný orgán může povolit výjimky 
z odstavců 2, 3 a 4 zařízením na spalování 
odpadu nebo zařízením na spoluspalování 
odpadu, která pouze spalují nebo 
spoluspalují odpad vzniklý v uvedeném
zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídá současné právní situaci. Není patrné, proč by tato výjimka měla 
platit pouze pro velká zařízení a nikoliv pro malá, na něž se nevztahuje kapitola II.
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Pozměňovací návrh 351
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 48 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zbytky musí být minimalizovány, pokud 
jde o jejich množství a škodlivost. Zbytky 
musí být recyklovány pokud možno přímo 
v tomto zařízení nebo mimo toto zařízení.

1. Zbytky musí být minimalizovány, pokud 
jde o jejich množství a škodlivost. Zbytky 
musí být zpracovány pokud možno přímo 
v tomto zařízení nebo mimo toto zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Zpracování v sobě zahrnuje recyklaci a likvidaci. Likvidace probíhající v rámci závodu 
představuje často lepší volbu vzhledem k životnímu prostředí než recyklace mimo zařízení 
spojená s dlouhým zneškodňováním. Tento způsob zpracování by proto neměl být vyloučen.

Pozměňovací návrh 352
Karin Scheele

Návrh směrnice
Čl. 48 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Před určením postupů pro odstranění 
nebo recyklaci zbytků musí být provedeny 
potřebné zkoušky k zjištění fyzikálních 
a chemických charakteristik 
a znečišťujícího potenciálu zbytků. Tyto 
zkoušky  se musí zaměřit na celkový 
rozpustný oddíl a rozpustný podíl těžkých 
kovů.

3. Před určením postupů pro odstranění 
nebo recyklaci zbytků musí být provedeny 
potřebné zkoušky k zjištění fyzikálních 
a chemických charakteristik 
a znečišťujícího potenciálu zbytků.

Or. de

Odůvodnění

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
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eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Pozměňující návrh 353
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 52 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňující návrh

1) „stávajícím zařízením“ se rozumí
zařízení, které je v provozu a jemuž bylo 
uděleno povolení před dnem 1. dubna 
2001 nebo předložilo úplnou žádost 
o povolení přede dnem 1. dubna 2001, 
pokud bylo takové zařízení uvedeno 
do provozu nejpozději dne 1. dubna 2002 ;

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Definice pojmu „zařízení“ uvedená ve článku 3 odst. 3 je výborná; opakování této definice 
není proto třeba vzhledem k tomu, že se vztahuje na stávající zařízení.

Pozměňovací návrh 354
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „organickou sloučeninou“ se rozumí
jakákoli sloučenina obsahující 
přinejmenším uhlík a jeden nebo více 
z těchto prvků: vodík, halogeny, kyslík, 
síra, fosfor, křemík nebo dusík, 
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s výjimkou oxidů uhlíku a anorganických 
uhličitanů a hydrogenuhličitanů;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice by se měla objevit v článku 52 spíše než v článku 3 vzhledem k důvodům 
uvedeným v navrhovaném pozměňovacím návrhu k článku 3.

Pozměňovací návrh 355
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) "těkavou organickou sloučeninou" 
se rozumí jakákoli organická sloučenina, 
která má při teplotě 293,15 K tlak par 
roven 0,01 kPa nebo vyšší, nebo má 
odpovídající těkavost za zvláštních 
podmínek používání.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice by se měla objevit v článku 52 spíše než v článku 3, vzhledem k důvodům 
uvedeným v navrhovaném pozměňovacím návrhu k článku 3.

Pozměňovací návrh 356
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) „organickým rozpouštědlem“ se 
rozumí jakákoli těkavá organická 
sloučenina, samostatně nebo ve spojení s 
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jinými látkami, aniž by přitom prošla 
chemickou změnou, pro některý z 
následujících účelů: 
a) k rozpouštění surovin, produktů nebo 
odpadů;
b) jako čisticí prostředek k rozpouštění 
znečišťujících látek;
c) jako odmašťovací prostředek;
(d) jako dispergační činidlo;
(e) jako prostředek používaný k úpravě 
viskozity;
(f) jako prostředek používaný k úpravě
povrchového napětí;
(g) jako plastifikátor;
(h) jako konzervant.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice by se měla objevit v článku 52 spíše než v článku 3, vzhledem k důvodům 
uvedeným v navrhovaném pozměňovacím návrhu k článku 3.

Pozměňovací návrh 357
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „opětovným využitím “ se rozumí
použití regenerovaných organických 
rozpouštědel ze zařízení k jakémukoli 
technickému nebo komerčnímu účelu 
včetně jejich využití jako paliva,
s vyloučením definitivního zneškodnění 
regenerovaných rozpouštědel jakožto 
odpadu;

(11) „opětovným využitím“ se rozumí 
použití regenerovaných organických 
rozpouštědel ze zařízení k jakémukoli 
technickému nebo komerčnímu účelu 
s vyloučením definitivního zneškodnění 
regenerovaných rozpouštědel jakožto 
odpadu;

Or. en
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Odůvodnění

Podle nedávno schválené hierarchie ve směrnici o odpadech by měl být správný používaný 
výraz „recyklace odpadů spalováním“ a nikoli „opětovné využití“.

Pozměňovací návrh 358
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. a)  může 
příslušný orgán , pokud mu provozovatel
prokáže  , že pro určité zařízení není mezní 
hodnota emisí pro fugitivní emise
ekonomicky a technicky dosažitelná, 
povolit, aby emise překročily tuto mezní 
hodnotu emisí  za předpokladu, že není 
důvod obávat se významných rizik pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí a že
provozovatel příslušnému orgánu prokáže
, že jsou  používány nejlepší dostupné 
techniky ;

2. By derogation from point (a) Odchylně 
od odst. 1 písm. a)  může příslušný orgán , 
pokud mu provozovatel  prokáže  , že pro 
určité zařízení není mezní hodnota emisí 
pro fugitivní emise  ekonomicky 
a technicky dosažitelná, povolit, aby emise 
překročily tuto mezní hodnotu emisí  za 
předpokladu, že není důvod obávat se 
významných rizik pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí a že  provozovatel 
příslušnému orgánu prokáže, že jsou
používány nejlepší dostupné techniky plně 
v souladu se směrnicí 98/24 o bezpečnosti 
a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky 
spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci;

Or. en

Odůvodnění

Schvalování výjimek pro úroveň emisí v zařízení se může dostat do rozporu s ochranou zdraví 
pracovníků, proto povolování takovýchto výjimek příslušným orgánem by také mělo 
zohledňovat ustanoveí směrnice 98/24 a rozhodnutí by mělo být založeno pouze na 
technických důvodech.
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Pozměňovací návrh 359
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 57 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 8 se členské státy 
mohou rozhodnout, že požádají 
provozovatele, aby předkládal zprávu 
pouze na žádost příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.

Pozměňovací návrh 360
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace by měly být aktualizovány 
a měly by být veřejnosti k dispozici na 
internetu v úředních jazycích EU. 

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s Aarhuskou úmluvou a ve shodě s požadavkem uvedeným v jiných pozměňovacích 
návrzích ke směrnici, aby ostatní důležité informace a zprávy byly dostupné na internetu, by 
tento druh informací měl být aktualizován a měl by být dostupný na internetu.
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Pozměňující návrh 361
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 60 – odstavec 2

Text proposed by the Commission Pozměňující návrh

2. Výsledky monitorování emisí 
požadovaného podle článku 55, které má 
k dispozici příslušný orgán, se  rovněž 
zpřístupní veřejnosti.

2. Výsledky monitorování emisí 
požadovaného podle článku 55, které má 
k dispozici příslušný orgán, se  rovněž 
zpřístupní veřejnosti, například na 
internetu.

Or. pl

Odůvodnění

Zveřejnění informací na internetu je nejjednodušším způsobem, jak údaje snadno zpřístupnit 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh 362
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 15 a 16. 

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise 
a veřejnost neustále k dispozici informace 
o provádění této směrnice, 
o reprezentativních údajích o kapacitách 
zařízení, emisích a ostatních účincích 
na životní prostředí, o mezních hodnotách 
emisí a o uplatňování nejlepších 
dostupných technik v souladu s články 15 
a 16.

Členské státy vytvoří a pravidelně 
aktualizují vnitrostátní informační systémy, 
aby byly informace uvedené v prvním 
pododstavci k dispozici v elektronické 
podobě.

Členské státy vytvoří a pravidelně 
aktualizují vnitrostátní informační systémy, 
aby byly informace uvedené v prvním 
pododstavci veřejnosti neustále k dispozici 
v elektronické podobě, a zohlední při tom 
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příručku pro zlepšení sběru a předávání 
údajů potřebných pro vyvození užitečných 
závěrů BAT.

Členské státy zajistí, aby všechny výsledky 
monitorování emisí a životního prostředí 
uvedené v článcích 35, 43, 55 a 65 byly 
k dispozici za účelem výměny informací 
podle čl. 29 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem provedení objektivní analýzy skutečné situace by autoři referenčních dokumentů 
k BAT (BREF) měly být schopni vyvodit užitečné závěry BAT ze spolehlivých údajů, které 
získaly členské státy při monitorování, jak vyžaduje tato směrnice. Protože tyto údaje jsou 
členským státům k dispozici v elektronické podobě, měly by být přístupné pro veřejnost: 
Fórum pro výměnu informací nedávno přijalo „příručku“, která by měla tvořit východisko, 
pokud jde o formu a obsah údajů.

Pozměňovací návrh 363
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 15 a 16.

1. Členské státy zajistí, aby byly Komisi
a veřejnosti systematicky zpřístupňovány
informace o provádění této směrnice, 
o reprezentativních údajích o kapacitách 
zařízení, emisích a ostatních účincích 
na životní prostředí, o mezních hodnotách 
emisí a o uplatňování nejlepších 
dostupných technik v souladu s články 15 
a 16.

Členské státy vytvoří a pravidelně 
aktualizují vnitrostátní informační systémy, 
aby byly informace uvedené v prvním 
pododstavci k dispozici v elektronické 
podobě.

Členské státy vytvoří a pravidelně 
aktualizují vnitrostátní informační systémy, 
aby byly informace uvedené v prvním 
pododstavci veřejnosti k dispozici 
v elektronické podobě, a zohlední při tom 
příručku pro zlepšení sběru a předávání 
údajů potřebných pro vyvození užitečných 
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závěrů BAT.

Členské státy zajistí, aby všechny výsledky 
monitorování emisí byly k dispozici za 
účelem výměny informací podle článku 
29.

Or. en

Odůvodnění

V údajích EPER/EPRTR se zveřejňuje celkové roční množství emisí vyprodukované každým 
zařízením. Tyto údaje jsou pro veřejnost užitečné pouze tehdy, jsou-li blíže upřesněné údaji 
o kapacitě, aby mohly být odečteny emise spojené s výrobky stanovené směrnicí o IPPC. 
Zveřejnění mezních hodnot emisí vztahujících se k dané lokalitě umožní dotčené veřejnosti 
kontrolovat, zda jsou normy v EU uplatňovány v širokém měřítku.

Pozměňovací návrh 364
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 15 a 16.

1. Členské státy zajistí, aby měla Komise 
k dispozici informace o provádění této 
směrnice, o reprezentativních údajích 
o emisích a ostatních účincích na životní 
prostředí, o mezních hodnotách emisí a 
o uplatňování nejlepších dostupných 
technik v souladu s články 15 a 16 a 
o výjimkách udělených podle čl. 16 odst. 3 
včetně seznamu dotyčných zařízení a 
o jejich úrovních emisí ve srovnání 
s nejlepšími dostupnými technikami.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky by měly být co nejvíce omezeny.
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Pozměňovací návrh 365
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytují informace 
o výjimkách udělených podle čl. 16 odst. 3 
včetně názvů dotyčných zařízení a o jejich 
úrovních emisí ve srovnání s nejlepšími 
dostupnými technikami.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla Komise vybavena všemi nástroji, které potřebuje ke sledování uplatňování směrnice, 
a zejména k posouzení toho, jak byly využity výjimky z BAT, musí mít členské státy povinnost 
předávat specifické informace o využívání této možnosti. Navíc by údaje o uplatňování BAT a 
o úrovních emisí poskytované členskými státy měly rovněž sloužit pro přezkum referenčních 
dokumentů k BAT (BREF). Měly by být vypracovány souhrnné zprávy o provádění, aby byla 
veřejnost řádně informována.

Pozměňovací návrh 366
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v prvním pododstavci 
jsou zpřístupňovány ve formě, která bude 
použita pro výměnu informací podle 
článku 14.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla Komise vybavena všemi nástroji, které potřebuje ke sledování uplatňování směrnice, 
a zejména k posouzení toho, jak byly využity výjimky z BAT, musí mít členské státy povinnost 
předávat specifické informace o využívání této možnosti. Navíc by údaje o používání BAT a 
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o úrovních emisí poskytované členskými státy měly rovněž sloužit pro přezkum referenčních 
dokumentů k BAT (BREF). Měly by být vypracovány souhrnné zprávy o provádění, aby byla 
veřejnost řádně informována.

Pozměňovací návrh 367
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vytvoří a pravidelně 
aktualizují vnitrostátní informační systémy, 
aby byly informace uvedené v prvním 
pododstavci k dispozici v elektronické 
podobě.

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

Or. en

Odůvodnění

Aby byla Komise vybavena všemi nástroji, které potřebuje ke sledování uplatňování směrnice, 
a zejména k posouzení toho, jak byly využity výjimky z BAT, musí mít členské státy povinnost 
předávat specifické informace o využívání této možnosti. Navíc by údaje o používání BAT a 
o úrovních emisí poskytované členskými státy měly rovněž sloužit pro přezkum referenčních 
dokumentů k BAT (BREF). Měly by být vypracovány souhrnné zprávy o provádění, aby byla 
veřejnost řádně informována.

Pozměňovací návrh 368
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy by měly také obsahovat referenční 
údaje o emisích konkrétních zařízení 
v porovnání s úrovněmi emisí 
zaznamenanými v dokumentech týkajících 
se nejlepších dostupných technik.
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Or. fi

Pozměňovací návrh 369
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to třeba z důvodu souladu 
s nejlepšími dostupnými technikami, 
přizpůsobí Komise ve lhůtě jednoho roku 
od dokončení příslušného referenčního 
dokumentu k BAT části 1 a 2 přílohy V, 
části 3, 4 a 5 přílohy VI, části 2, 3 a 4
přílohy VII a části 1 a 3 přílohy VIII tak, 
že případně stanoví přísnější mezní 
hodnoty emisí jako minimální požadavky, 
aby omezila emise.
Ve lhůtě jednoho roku od dokončení 
výměny informací upravené v článku 29 
a na základě referenčního dokumentu 
k BAT stanoví Komise mezní hodnoty 
emisí jako minimální požadavky na 
činnosti a zařízení, jež spadají do 
působnosti této směrnice, odlišné od 
prvního odstavce. Tyto minimální 
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požadavky jsou zaměřené na 
nejvýznamnější dopady dotyčných činností 
nebo zařízení na životní prostředí 
a odpovídají úrovním emisí spojených 
s BAT, jak je uvedeno v referenčních 
dokumentech k BAT podle prvního 
odstavce.

Or. en

Odůvodnění

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Pozměňovací návrh 371
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě nejlepších dostupných technik 
přizpůsobuje Komise přílohu V části 3 a 4, 
přílohu VI části 1, 2, 6, 7 a 8, přílohu VII 
části 1, 5, 6, 7 a 8 a přílohu VIII části 2 a 4 
vědeckému a technickému pokroku.

Na základě nejlepších dostupných technik 
přizpůsobuje Komise přílohu V části 3 a 4, 
přílohu VI části 1, 2, 6, 7 a 8, přílohu VII 
části 1, 5, 6, 7 a 8 a přílohu VIII části 2, 4 
a 5 vědeckému a technickému pokroku.

Or. en

Odůvodnění

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.
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Pozměňovací návrh 372
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě nejlepších dostupných technik 
přizpůsobuje Komise přílohu V části 3 a 4, 
přílohu VI části 1, 2, 6, 7 a 8, přílohu VII 
části 1, 5, 6, 7 a 8 a přílohu VIII části 2 
a 4 vědeckému a technickému pokroku.

Na základě nejlepších dostupných technik 
přizpůsobuje Komise přílohy V, VI, VII 
a VIII vědeckému a technickému pokroku.

Or. en

Odůvodnění

Rozšířením regulativního postupu s kontrolou na všech části příloh se zajistí, že budou moci 
být účinně aktualizovány s ohledem na vědecký a technický pokrok.

Pozměňovací návrh 373
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68a
Minimální požadavky

1. Minimální požadavky za účelem 
omezení emisí (mezní hodnoty emisí) 
a stanovení požadavků týkajících se 
monitorování a dosažení souladu mohou 
být přijaty, pokud se prokáže, že tyto 
minimální požadavky by znamenaly 
přínos pro ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí.
Při vyhodnocování, zda je nutné zavést 
minimální opatření, by měl být vzat 
v úvahu dopad dotyčných průmyslových 
činností na životní prostředí a úroveň 
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využívání nejlepších dostupných technik 
v rámci těchto činností. 
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 69 odst. 2.
2. Tyto minimální požadavky jsou 
zaměřené na nejvýznamnější dopady 
dotyčných činností a jsou stanoveny 
v souladu s nejlepšími dostupnými 
technikami.

Or. en

Odůvodnění

Přidání článku o minimálních požadavcích (podobně jako v nedávno přijatých ustanoveních 
rámcové směrnice o odpadech), který by měl být přijat postupem projednávání ve výborech. 
Tento pozměňovací návrh nahrazuje evropskou bezpečnostní síť navrženou zpravodajem. 
Uplatňuje se pouze tehdy, pokud v zájmu ochrany životního prostředí existuje potřeba využít 
zkušenosti získané v souvislosti s prováděním legislativy a úrovní přijímání BAT. Jedná se 
o účinný nástroj, který napomůže provádění BAT v případech, kdy by uplatňování nových 
požadavků na BAT nebylo vhodné.

Pozměňující návrh 374
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Článek 70

Text proposed by the Commission Pozměňující návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle této 
směrnice. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do 
dne [den/měsíc/rok (např. 1. ledna 2011)] a 
neprodleně oznámí i všechny následné 
změny, které se jich týkají.

Podle zásady „znečišťovatel platí“ a 
zásady proporcionality stanoví členské 
státy sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice. 
Sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději do dne 
[den/měsíc/rok (např. 1. ledna 2011)] a 
neprodleně oznámí i všechny následné 
změny, které se jich týkají.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 375
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 72 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice 2001/80/ES ve znění aktů 
uvedených na seznamu v příloze IX, části 
A se zrušuje s účinkem od dne 1. ledna 
2016, aniž jsou dotčeny povinnosti 
členských států týkající se lhůt pro 
provedení směrnic uvedených v příloze IX 
části B do vnitrostátního práva.

2. Směrnice 2001/80/ES ve znění aktů 
uvedených na seznamu v příloze IX, části 
A se zrušuje s účinkem ode dne 
1. ledna 2014, aniž jsou dotčeny 
povinnosti členských států týkající se lhůt 
pro provedení směrnic uvedených v příloze 
IX části B do vnitrostátního práva.

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod k tomu, poskytovat velkým spalovacím zařízením dvouletý odklad. 
Pozměňovací návrh souvisí s vypuštěním odstavce 3 v článku 73.

Pozměňovací návrh 376
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti se zařízeními uvedenými 
v příloze I bodech 1.2, 1.3, 1.4, bodech 2.1 
až 2.4, bodě 2.5 písm. a) a b), bodech 2.6, 
3, bodech 4.1 až 4.6, bodech 5.1, 5.2, 
bodě 5.3 písm. a) a b), bodě 5.4, bodě 6.1 
písm. a) a b), bodech 6.2 až 6.5, bodě 6.6 
písm. b) a c) a bodech 6.7 a 6.8, jakož 
i zařízeními uvedenými v bodě 1.1 
o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW
nebo více a zařízeními uvedenými v bodě 
6.6 písm. a), která mají prostor větší než 
pro 40 000 kusů drůbeže, jsou v provozu 
a kterým bylo uděleno povolení nebo 

1. V souvislosti se zařízeními uvedenými 
v příloze I bodech 1.2, 1.3, 1.4, bodech 2.1 
až 2.4, bodě 2.5 písm. a) a b), bodech 2.6, 
3, bodech 4.1 až 4.6, bodech 5.1, 5.2, 
bodě 5.3 písm. a) a b), bodě 5.4, bodě 6.1
písm. a) a b), bodech 6.2 až 6.5, bodě 6.6 
písm. b) a c) a bodech 6.7 a 6.8, jakož 
i zařízeními uvedenými v bodě 1.1 
o jmenovitém tepelném příkonu 20 MW
nebo více a zařízeními uvedenými v bodě 
6.6 písm. a), která mají prostor větší než 
pro 36 000 kusů drůbeže, jsou v provozu 
a kterým bylo uděleno povolení nebo 
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předložila úplnou žádost o povolení přede 
dnem uvedeným v čl. 71 odst. 1, pokud 
jsou taková zařízení uvedena do provozu 
před uplynutím jednoho roku od tohoto 
dne, použijí členské státy právní a správní 
předpisy přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 
ode dne [den/měsíc/rok (např. 1. ledna 
2014, tj. 3 roky po vstupu této směrnice 
v platnost)].

předložila úplnou žádost o povolení přede 
dnem uvedeným v čl. 71 odst. 1, pokud 
jsou taková zařízení uvedena do provozu 
před uplynutím jednoho roku od tohoto 
dne, použijí členské státy právní a správní 
předpisy přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 
ode dne [den/měsíc/rok (např. 1. ledna 
2012, tj. 1 rok po vstupu této směrnice 
v platnost)].

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby ustanovení týkající se velkých spalovacích zařízení a jiných uvedených zařízení 
vstoupila v platnost o dva roky dříve. Směrnice o IPPC byla přijata v roce 1996 a měla být 
provedena ve vnitrostátních právních předpisech do 30. října 1999, zatímco všechna stávající 
zařízení měla plně splňovat její ustanovení do 30. října 2007. Členské státy měly tedy 11 let 
na to, aby vyhověly požadavkům těchto právních předpisů. Vzhledem k tomu, že z tohoto 
přepracovaného znění nevyplývají podstatné změny, je první lhůta pro provedení ve 
vnitrostátních právních předpisech stanovená na 1. ledna 2012 přiměřená.

Pozměňovací návrh 377
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souvislosti se zařízeními uvedenými 
v příloze I bodě 2.5 písm. c), bodě 5.3 
písm. c), d) a e), bodě 6.1 písm. c) 
a bodech 6.9 a 6.10, jakož i zařízeními 
uvedenými v bodě 1.1 o jmenovitém 
tepelném příkonu menším než 50 MW 
a zařízeními uvedenými v bodě 6.6 
písm. a), která mají prostor menší než pro 
40 000 kusů drůbeže a jsou v provozu 
přede dnem uvedeným v čl. 71 odst. 1, 
použijí členské státy právní a správní 
předpisy přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 
ode dne [den/měsíc/rok (např. 1. července 
2015, tj. 4,5 roku po vstupu této směrnice 
v platnost)].

2. V souvislosti se zařízeními uvedenými 
v příloze I bodě 2.5 písm. c), bodě 5.3 
písm. c), d) a e), bodě 6.1 písm. c) 
a bodech 6.9 a 6.10, jakož i zařízeními 
uvedenými v bodě 1.1 o jmenovitém 
tepelném příkonu menším než 50 MW 
a zařízeními uvedenými v bodě 6.6 
písm. a), která mají prostor menší než pro 
36 000 kusů drůbeže a jsou v provozu 
přede dnem uvedeným v čl. 71 odst. 1, 
použijí členské státy právní a správní 
předpisy přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 
ode dne [den/měsíc/rok (např. 1. července 
2013, tj. 2,5 roku po vstupu této směrnice 
v platnost)].
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby ustanovení týkající se velkých spalovacích zařízení a jiných uvedených zařízení 
vstoupila v platnost o dva roky dříve. Směrnice o IPPC byla přijata v roce 1996 a měla být 
provedena ve vnitrostátních právních předpisech do 30. října 1999, zatímco všechna stávající 
zařízení měla plně splňovat její ustanovení do 30. října 2007. Členské státy měly tedy 11 let 
na to, aby vyhověly požadavkům těchto právních předpisů. Vzhledem k tomu, že z tohoto 
přepracovaného znění nevyplývají podstatné změny, je první lhůta pro provedení ve 
vnitrostátních právních předpisech stanovená na 1. ledna 2012 přiměřená.

Pozměňovací návrh 378
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti se spalovacími zařízeními, 
na něž se vztahuje kapitola III, použijí 
členské státy právní a správní předpisy 
přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 ode dne 
1. ledna 2016.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Provádění směrnice by mělo být stejné jako v případě jiných zařízení.

Pozměňovací návrh 379
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti se spalovacími zařízeními, 
na něž se vztahuje kapitola III, použijí 
členské státy právní a správní předpisy 

3. V souvislosti se spalovacími zařízeními, 
na něž se vztahuje kapitola III, použijí 
členské státy právní a správní předpisy 
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přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 ode dne 
1. ledna 2016.

přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 ode dne 
1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby ustanovení týkající se velkých spalovacích zařízení a jiných uvedených zařízení 
vstoupila v platnost o dva roky dříve. Směrnice o IPPC byla přijata v roce 1996 a měla být 
provedena ve vnitrostátních právních předpisech do 30. října 1999, zatímco všechna stávající 
zařízení měla plně splňovat její ustanovení do 30. října 2007. Členské státy měly tedy 11 let 
na to, aby vyhověly požadavkům těchto právních předpisů. Vzhledem k tomu, že z tohoto 
přepracovaného znění nevyplývají podstatné změny, je první lhůta pro provedení ve 
vnitrostátních právních předpisech stanovená na 1. ledna 2012 přiměřená.

Pozměňovací návrh 380
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti se spalovacími zařízeními, 
na něž se vztahuje kapitola III, použijí 
členské státy právní a správní předpisy 
přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 ode dne 
1. ledna 2016.

3. V souvislosti se spalovacími zařízeními, 
na něž se vztahuje čl. 33 odst. 3 a část 2 
přílohy V, použijí členské státy právní
a správní předpisy přijaté v souladu s čl. 71 
odst. 1 ode dne 1. ledna 2016.

V souvislosti se spalovacími zařízeními, 
na něž se vztahuje čl. 33 odst. 2 A část 1 
přílohy V, použijí členské státy právní 
a správní předpisy přijaté v souladu 
s čl. 71 odst. 1 ode dne 1. ledna 2020.

Or. en

Odůvodnění

Kombinace zdrojů energie, které bude Evropa v budoucnosti používat, a požadavky na ně jsou 
z několika důvodů nejisté, mimo jiné kvůli vývoji v rámci směrnice o národních emisních 
stropech, revizi systému EU pro obchodování s emisemi a směrnice o zachycování a ukládání 
uhlíku. Klíčový úkol odvětví energetiky spočívá v přechodu na směs zdrojů energie, které 
produkují nízké množství uhlíku. Tento proces si vyžádá nové investice a zrušení jisté části 
stávajících kapacit. Je proto nezbytné, aby nová směrnice o průmyslových emisích řešila 
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otázku harmonogramu, aniž by tím stávajícím zařízením, která mají být zrušena, vznikly 
dodatečné náklady.

Pozměňovací návrh 381
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V souvislosti se spalovacími zařízeními, 
které spoluspalují odpad, se do dne 
31. prosince 2015 použije příloha VI 
část 4 bod 3.1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Provádění směrnice by mělo být stejné jako v případě jiných zařízení.
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