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Pozměňovací návrh 382
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává potřebu značné pohotovostní kapacity v nemocnicích, která 
je významná pro zajištění kontinuity péče o pacienty v případě poruchy elektřiny. Předchází 
také penalizaci nemocnic za potenciální emise místo skutečných emisí.

Pozměňovací návrh 383
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává potřebu značné pohotovostní kapacity v nemocnicích, která
je významná pro zajištění kontinuity péče o pacienty v případě poruchy elektřiny. Předchází 
také penalizaci nemocnic za potenciální emise místo skutečných emisí.

Pozměňovací návrh 384
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu zařízení uvedených v 
bodě 1.1 se pro účely tohoto výpočtu 
neberou v úvahu spalovací zařízení o 
jmenovitém tepelném příkonu menším než 
50 MW a době provozu nepřesahující 350 
hodin za rok.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro účely určení, zda tyto spalovací jednotky překročí hranici 20 MW podle této směrnice, by 
se měly spalovací jednotky s tepelnou kapacitou 3–50 MW při sčítání kapacit brát v úvahu.

Pozměňovací návrh 385
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu celkového jmenovitého 
tepelného příkonu zařízení uvedených v 
bodě 1.1 se pro účely tohoto výpočtu 
neberou v úvahu spalovací zařízení o 
jmenovitém tepelném příkonu menším než 
50 MW a době provozu nepřesahující 350 
hodin za rok.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Pozměňovací návrh 386
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2.5. – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provoz sléváren neželezných kovů 
vyrábějících výrobky z litého kovu, 
o výrobní kapacitě větší než 2,4 tuny 
dobrých odlitků denně u olova a kadmia 
nebo 12 tun denně u všech ostatních kovů.

c) provoz sléváren neželezných kovů 
vyrábějících výrobky z litého kovu, 
o výrobní kapacitě větší než 2,4 tuny denně 
u olova a kadmia nebo 12 tun denně u 
všech ostatních kovů.

Or. en

Odůvodnění

Špatné odlitky jsou pro životní prostřední stejně škodlivé jako dobré odlitky, tato dvě slova 
tedy mohou být vypuštěna.
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Pozměňovací návrh 387
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Výroba cementového slínku 
v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší 
než 500 t denně nebo výroba vápna 
v rotačních pecích nebo jiných pecích 
o výrobní kapacitě větší než 50 t denně

Výroba cementového slínku v rotačních 
pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t
denně nebo výroba vápna v rotačních 
pecích nebo jiných pecích o výrobní 
kapacitě větší než 50 t denně

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že v případě cementových slínků byla hranice změněna z 50 tun denně na 500 tun 
denně omylem. To je třeba změnit.

Pozměňovací návrh 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3.5.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.5. Výroba keramických výrobků 
vypalováním, zejména krytinových tašek, 
cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
kameniny nebo porcelánu, o výrobní 
kapacitě větší než 75 t denně nebo
s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3

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

Or. xm

Odůvodnění

Very small installations such as intermittent kilns, non-industrial kilns used in laboratories 
and craft works (with a kiln size of 1 or 2 m³) should remain outside the scope of the 
Directive. This amendment would render the criterion ‘kiln capacity exceeding 4 m³’ 
unnecessary to keep unintended installations out of the scope. At the same time it would 
harmonise and simplify the definition of ceramic installations across Europe whilst 
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preserving the protection of the environment and reducing the administrative burden.

Pozměňovací návrh 389
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4.1. – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1. Výroba organických chemických látek, 
jako jsou:

4.1. Výroba základních organických 
chemických látek, jako jsou:

Or. en

Odůvodnění

Cílem přepracovaného návrhu je objasnit (prostřednictvím redakčních úprav) jeho znění a 
také zachovat současný rozsah činností při výrobě chemických látek, na něž se vztahuje 
směrnice IPPC. Vynechání slova „základních“ by však mohlo tento rozsah značně rozšířit 
tím, že sem případně zařadí i směsi, dochází-li k chemickým interakcím. To by mělo 
potenciální dopad na mnoho odvětví, aniž by to bylo skutečným záměrem Komise. 
Navrhujeme proto zachování původního textu s cílem zachovat jasnost a právní jistotu, pokud 
jde o zamýšlený rozsah.

Pozměňovací návrh 390
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4.2. – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroba anorganických chemických látek, 
jako jsou:

Výroba základních anorganických 
chemických látek, jako jsou:

Or. en

Odůvodnění

Cílem přepracovaného návrhu je objasnit (prostřednictvím redakčních úprav) jeho znění a 
také zachovat současný rozsah činností při výrobě chemických látek, na něž se vztahuje 
směrnice IPPC. Vynechání slova „základních“ by však mohlo tento rozsah značně rozšířit 
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tím, že sem případně zařadí i směsi, dochází-li k chemickým interakcím. To by mělo 
potenciální dopad na mnoho odvětví, aniž by to bylo skutečným záměrem Komise. 
Navrhujeme proto zachování původního textu s cílem zachovat jasnost a právní jistotu, pokud 
jde o zamýšlený rozsah. 

Pozměňovací návrh 391
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) skladování o kapacitě větší než 10 t; f) skladování (D15, R13) o  celkové
kapacitě větší než 10 000 m3;

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem ke skladování je smysluplná pouze celková kapacita ve funkci prahové hodnoty.   K 
této kapacitě se taktéž vztahují povolení.  Dále by mělo zůstat zachováno přiřazení ke kódům 
R a D, neboť se používají v hospodaření s odpady. 

Pozměňovací návrh 392
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2. Spalování odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný, vždy o kapacitě nad 3 t 
za hodinu.

5.2. Spalování a spoluspalování odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný, vždy 
o kapacitě nad 3t za hodinu.

Or. en

Odůvodnění

Protože úroveň emisí je podobná, musí být spoluspalování odpadu nekvalifikovaného jako 
nebezpečný přidáno do oblasti působnosti, jako je tomu v bodě 5.1 písm. c) pro nebezpečný 
odpad.
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Pozměňovací návrh 393
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2. Spalování odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný, vždy o kapacitě nad 3 t 
za hodinu.

5.2. Spalování a spoluspalování odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný, vždy 
o kapacitě nad 3 t za hodinu.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je upraven tak, aby odpovídal návrhu bodu odůvodnění 23a (nový).

Pozměňovací návrh 394
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.3. Odstraňování nebo využívání  odpadů 
neklasifikovaných jako nebezpečné 
o kapacitě nad 50 t denně a zahrnující tyto 
činnosti:

5.3. Odstraňování nebo využívání  odpadů 
neklasifikovaných jako nebezpečné a 
zahrnující tyto činnosti:

Or. en

Odůvodnění

Protože úroveň emisí je podobná, musí být spoluspalování odpadu nekvalifikovaného jako 
nebezpečný přidáno do oblasti působnosti, jako je tomu v bodě 5.1 písm. c) pro nebezpečný 
odpad.

Kvůli dopadu na životní prostředí by mělo být zpracování odpadu, včetně zpracování 
množství menšího než 50 tun denně, zařazeno do oblasti působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 395
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) biologická úprava; a) biologická úprava (D8);

Or. de

Odůvodnění

Návrh EK rozšiřuje režim IPPC také na kompostovací zařízení a zařízení na výrobu bioplynu. 
Takové rozšíření není oprávněné, neboť tyto činnosti ve vztahu k emisím nejsou srovnatelné s 
činnostmi, které jsou již v režimu IPPC obsažené. 

Pozměňovací návrh 396
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předúprava odpadu pro spoluspalování; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření režimu IPPC na tuto činnost není oprávněné, neboť takové činnosti ve vztahu k 
emisím nejsou srovnatelné s činnostmi, které jsou již v režimu IPPC obsažené. 
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Pozměňovací návrh 397
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úprava strusky a popela; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření režimu IPPC na tuto činnost není oprávněné, neboť takové činnosti ve vztahu k 
emisím nejsou srovnatelné s činnostmi, které jsou již v režimu IPPC obsažené. 

Pozměňovací návrh 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3. – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úprava strusky a popela; d) úprava strusky a popela, která nespadá 
pod ostatní kategorie průmyslové činnosti;

Or. en

Odůvodnění

Některé nové činnosti zařazené do návrhu Komise již částečně spadají pod jiné průmyslové 
činnosti uvedené v příloze I. Mělo by se tedy vyjasnit, že nové činnosti se vztahují na případy, 
které dosud nejsou pokryty.
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Pozměňovací návrh 399
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3. – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) úprava kovového odpadu. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice IPPC má za úkol pokrýt průmyslové činnosti, které mají zvláště velký vliv na životní 
prostředí. Zahrnutí prostého mechanického procesu při úpravě kovového odpadu by tomuto 
cíli neodpovídalo. Kromě toho současná rámcová směrnice o odpadu poskytuje naprosto 
odpovídající právní základ pro kontrolu těchto činností a po nedávné revizi byla dále zlepšena 
v oblasti povolování, registrace a minimálních standardů.

Pozměňovací návrh 400
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3. – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) úprava kovového odpadu. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice IPPC má za úkol pokrýt průmyslové činnosti, které mají zvláště velký vliv na životní 
prostředí. Zahrnutí prostého mechanického procesu při úpravě kovového odpadu by tomuto 
cíli neodpovídalo. Kromě toho současná rámcová směrnice o odpadu poskytuje naprosto 
odpovídající právní základ pro kontrolu těchto činností a po nedávné revizi byla dále zlepšena 
v oblasti povolování, registrace a minimálních standardů.
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Pozměňovací návrh 401
Péter Olajos

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3. – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) úprava kovového odpadu. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice IPPC má za úkol pokrýt průmyslové činnosti, které mají zvláště velký vliv na životní 
prostředí. Zahrnutí prostého mechanického procesu při úpravě kovového odpadu by tomuto 
cíli neodpovídalo. Kromě toho současná rámcová směrnice o odpadu poskytuje naprosto 
odpovídající právní základ pro kontrolu těchto činností a po nedávné revizi byla dále zlepšena 
v oblasti povolování, registrace a minimálních standardů.

Pozměňovací návrh 402
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) úprava kovového odpadu. e) šrotovací zařízení pro kovový odpad
(R4, R12).

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření režimu IPPC na sklady určené výhradně pro kovový odpad není oprávněné, neboť 
takové činnosti ve vztahu k emisím nejsou srovnatelné s činnostmi, které jsou již v režimu 
IPPC obsažené.  Dále by mělo zůstat zachováno přiřazení ke kódům R a D , neboť se 
používají v hospodaření s odpady.



PE412.329v01-00 14/111 AM\743553CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3. – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) úprava kovového odpadu. e) úprava kovového odpadu, která nespadá 
pod ostatní kategorie průmyslové činnosti;

Or. en

Odůvodnění

Některé nové činnosti zařazené do návrhu Komise již částečně spadají pod jiné průmyslové 
činnosti uvedené v příloze I. Mělo by se tedy vyjasnit, že nové činnosti se vztahují na případy, 
které dosud nejsou pokryty.

Pozměňovací návrh 404
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.3. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.3.a. Příloha I se neuplatňuje na 
biologické a fyzikálně-chemické 
zpracovatelské procesy pro využívání 
odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné, na něž se již vztahuje 
směrnice 91/271/EHS ze dne 21. května 
1991 o čištění městských odpadních vod 
[odkaz na Úř. věst] 1 a jejichž výsledkem 
je pouze upravený kal, jak je definován v 
směrnici 86/278/EHS ze dne 12. června 
1986. 
1 [Úř. věst. odkaz na Úřední věstník L 181, 
4.7.1986, s. 6–12 jako poznámka pod čarou].

Or. en
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Odůvodnění

Provádění směrnice o čištění městských odpadních vod vedlo ke značnému zlepšení životního 
prostředí, posílilo provádění rámcové směrnice o vodě a směrnic z ní vyplývajících. 
Uplatňování požadavků směrnice IPPC na ostatní právní předpisy by tedy přidalo další 
vrstvu regulace, která odporuje zásadám lepších právních předpisů a modernizace právních 
předpisů. Kromě toho čištění odpadních vod není průmyslová činnost.

Pozměňovací návrh 405
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t 
denně nebo mají celkovou kapacitu větší 
než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního 
odpadu.

5.4. Skládky, které mají celkovou kapacitu 
větší než 25 000 t, s výjimkou skládek 
inertního odpadu (D1, D5, D12).

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem ke skládkám je smysluplná pouze celková kapacita ve funkci prahové hodnoty.   K 
této kapacitě se taktéž vztahují povolení.  Dále by mělo zůstat zachováno přiřazení ke kódům 
R a D, neboť se používají v hospodaření s odpady.

Pozměňovací návrh 406
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.4. – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4. a) Provozování  jatek o kapacitě 
porážky nad 50 t denně

6.4. a) Provozování  jatek o kapacitě 
porážky nad 50 t denně (v průměru za 
čtvrtletí)

Or. en
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Odůvodnění

Přepracovaný text směrnice, jak je navržený, zahrnuje velký počet malých jatek, výrobny 
krmiva na farmách a přípravny tekutého krmiva budou zachyceny změnami bodu 6.4 přílohy 
I. Obnovení výrazu „v průměru za čtvrtletí“ nepenalizuje menší výrobce, kteří mají kapacitu 
na výrobu určitého množství, ale nevyužívají ji.

Pozměňovací návrh 407
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.4. – písm. b  podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) ze surovin rostlinného původu o výrobní 
kapacitě nad 300 t denně

ii) ze surovin rostlinného původu o výrobní 
kapacitě vyšší než 300 t denně (v průměru 
za čtvrtletí)

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 6.4 písm. a) přílohy I.

Pozměňovací návrh 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.4. – písm. b – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) ze surovin rostlinného původu o výrobní 
kapacitě nad 300 t denně

ii) ze surovin rostlinného původu o výrobní 
kapacitě vyšší než 300 t denně (v průměru 
za čtvrtletí)

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz znamená, že hodnoty výrobní kapacity by měly být brány v průměru za tříměsíční 
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klouzavé období. Nejvyšší hodnoty denní výroby (v zásadě způsobené proměnlivostí toku 
surovin, která závisí také na sezónních a environmentálních faktorech, jež ovlivňují 
zemědělskou činnost) by neměly způsobovat, že se na ně bude vztahovat směrnice IPPC, 
pokud jsou během tříměsíčního období vyrovnány. Proto není důvod současný přístup měnit.

Pozměňovací návrh 409
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.4 – písm. b – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) ze surovin rostlinného původu o výrobní 
kapacitě nad 300 t denně

ii) ze surovin rostlinného původu o výrobní 
kapacitě nad 300 t denně (v průměru 
za čtvrtletí)

Or. fr

Odůvodnění

Referenční období v případě surovin rostlinného původu se musí i nadále zakládat 
na čtvrtletí. Ke změně tohoto pravidla neexistuje žádný důvod ani ze strany průmyslu ani ze 
strany příslušných orgánů.

Poradní skupina složená ze zástupců oddělení právních služeb všech tří institucí ve své zprávě 
ze dne 6. června 2008 jasně uvedla, že tato změna, kterou předložila Komise, představuje 
zásadní aktualizaci, která je tudíž součástí navrhovaného postupu přepracování.

Pozměňovací návrh 410
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.4. – písm. b  podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) ze směsi surovin živočišného a 
rostlinného původu o výrobní kapacitě v 
tunách za den nad:

iii) ze směsi surovin živočišného a 
rostlinného původu o výrobní kapacitě v 
tunách za den (v průměru za čtvrtletí) nad:

– 75, pokud A je 10 nebo více; nebo 75, přičemž se množství surovin 
rostlinného původu obsažené ve výrobní 
kapacitě vydělí faktorem 4.
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– [300– (22,5 x A)] ve všech ostatních 
případech
kde „A“ je podíl materiálu živočišného 
původu (v procentech) na výrobní 
kapacitě.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 6.4 písm. a) přílohy I.

Pozměňovací návrh 411
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.4. – písm. b  podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ze surovin živočišného původu (jiných 
než výlučně mléka) o výrobní kapacitě nad 
75 t denně

i) ze surovin živočišného původu (jiných 
než výlučně mléka) o výrobní kapacitě nad 
75 t denně (v průměru za čtvrtletí)

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 6.4 písm. a) přílohy I.

Pozměňovací návrh 412
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.4 – písm. b – podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) ze směsi surovin živočišného 
a rostlinného původu o výrobní kapacitě 
v tunách za den nad:

iii) ze směsi surovin živočišného 
a rostlinného původu o výrobní kapacitě 
v tunách za den nad:

– 75, pokud A je 10 nebo více; nebo - 75, kde je množství surovin živočišného 
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původu obsažené ve výrobní kapacitě 
nutné dělit faktorem 4.

- [300– (22,5 x A)] ve všech ostatních 
případech
kde „A“ je podíl materiálu živočišného 
původu (v procentech) na výrobní 
kapacitě.

Or. fr

Odůvodnění

Toto dvojí pravidlo, jak jej navrhuje Evropská komise, je velmi složité a pro státní orgány 
jakožto provozovatele bude z hlediska svého uplatňování představovat značný problém. 
Nepřihlíží zejména ke stávajícímu podílu 1 : 4 mezi výrobními stropy pro suroviny 
živočišného a rostlinného původu stanovenému v současné směrnici (pozn. 75 tun v případě 
surovin živočišného původu a 300 tun v případě surovin rostlinného původu). Tento 
pozměňovací návrh důsledně uplatňuje poměr 1 : 4 na veškeré možné kombinace směsí.

Pozměňovací návrh 413
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 40 000 kusů jatečné drůbeže nebo 
30 000 nosnic nebo 24 000 kachen nebo 
11 500 krocanů

a) 36 000 kusů jatečné drůbeže nebo 
27 000 nosnic nebo 22 000 kachen nebo 
10 000 krocanů

Or. en

Odůvodnění

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 



PE412.329v01-00 20/111 AM\743553CS.doc

CS

when applying a >37.000 threshold.

Pozměňovací návrh 414
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 40 000 kusů jatečné drůbeže nebo 
30 000 nosnic nebo 24 000 kachen nebo 
11 500 krocanů

a) 36000 kusů jatečné drůbeže nebo 27000 
nosnic nebo 22000 kachen nebo 10000 
krocanů

Or. en

Odůvodnění

The Alterra study calculated thresholds for poultry using those for production pigs (>30kg) 
as a basis with an assumed mean N execration rate of 11 kg per animal per year meaning that 
the IPPC threshold is fixed at 22.000 kg N p.a. per installation. However calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate suggest lower thresholds: 36.667 broilers, 
27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys.

Pozměňovací návrh 415
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 40 000 kusů jateční drůbeže nebo 
30 000 nosnic nebo 24 000 kachen nebo 
11 500 krocanů,

a) 40 000 kusů drůbeže,

Or. nl

Odůvodnění

Navrhuje se vrátit ustanovení z původní směrnice, jelikož návrh Komise nebere v úvahu 
dopad těchto zařízení živočišné výroby na životní prostředí, a je proto považován za velmi 
problematický.
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Pozměňovací návrh 416
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.6. – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 40000 kusů jatečné drůbeže nebo 
30 000 nosnic nebo 24 000 kachen nebo 
11 500 krocanů

a) 40 000 kusů drůbeže

Or. en

Odůvodnění

S rozdělením definice drůbeže bude spadat pod tuto směrnici více zařízení. Je otázkou, zda 
jejich zařazení bude významným přínosem pro životní prostředí, a administrativní zátěž 
přitom bude značná.

Pozměňovací návrh 417
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.6. – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech jiných druhů drůbeže, než 
které jsou uvedeny v písmenu a), nebo 
různých typů druhů uvedených 
v písmenech a), b) a c) a chovaných
v témže zařízení se prahová hodnota 
vypočítá na základě faktorů ekvivalentu 
vylučování dusíku ve srovnání s výše 
stanovenými prahovými hodnotami.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S rozdělením definice drůbeže bude spadat pod tuto směrnici více zařízení. Je otázkou, zda 
jejich zařazení bude významným přínosem pro životní prostředí, a administrativní zátěž 
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přitom bude značná.

Pozměňovací návrh 418
Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.6. – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech jiných druhů drůbeže, než 
které jsou uvedeny v písmenu a), nebo 
různých typů druhů uvedených 
v písmenech a), b) a c) a chovaných 
v témže zařízení se prahová hodnota 
vypočítá na základě faktorů ekvivalentu 
vylučování dusíku ve srovnání s výše 
stanovenými prahovými hodnotami.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec v návrhu odkazuje na „ekvivalent vylučování dusíku“, který není definován, 
nevztahují se na něj žádné odkazy ani mechanismy, je nedostatečný pro úplný postup 
spolurozhodování, má-li se provádět následně. V každém případě by vznikly dodatečné 
regulační náklady při určování zařízení, na něž se ustanovení uplatňuje.

Pozměňovací návrh 419
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.6. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.6.a. Intenzivní chov a výkrm vodních 
druhů:
a) V zařízeních, která přímo vypouštějí 
odpadní vody a která produkují:
- alespoň 45 000 kg chovných ryb ročně 
v průtokových a recirkulačních 
systémech, které vypouštějí odpadní vody 
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alespoň 30 dní v roce
- alespoň 45 000 chovných ryb ročně 
v síťových ohradách nebo ponorných 
klecových systémech
b) V zařízeních umístěných přímo 
v mořských nebo pobřežních vodách, 
která produkují alespoň 1000 t 
dvouskořepinových mušlí na ha ročně.
c) Jestliže to rozhodne příslušný orgán 
dané oblasti definovaný podle směrnice 
EU, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky1 , 

s ohledem na podmínky místa, kde se 
zařízení má nacházet a v souladu s kritérii 
stanovenými v referenčním dokumentu 
BAT.
____________

1 200/60/ES, Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí akvakultur do oblasti působnosti směrnice IPPC umožní hledat a vyvinout 
systematický přístup, jehož cílem je snížit znečištění vytvářené touto činností u zdroje, a tím 
zlepšit dopad akvakultur na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 420
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.9.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.9. Konzervace dřeva a dřevěných 
výrobků o výrobní kapacitě nad 75 m3
denně

6.9. Konzervace dřeva a dřevěných 
výrobků o výrobní kapacitě nad 50 m3

denně

Or. en
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Odůvodnění

Prahová hodnota by se měla snížit na 50 m³/den, aby byla konzistentní s prahovou hodnotou 
E-PRTR a rovněž s cílem snížit specifické dopady na životní prostředí, jako jsou emise VOC 
pocházející z reagencií založených na rozpouštědlech, a snížit vliv na znečištění půdy a vody 
pocházející z aktivních látek (biocidů) nebo jiných ekotoxických látek.

Pozměňovací návrh 421
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.9.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.9. Konzervace dřeva a dřevěných 
výrobků o výrobní kapacitě nad 75 m3
denně

6.9. Konzervace dřeva a dřevěných 
výrobků o výrobní kapacitě nad 50 m3
denně

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota by se měla snížit na 50 m³/den, aby byla konsistentní s prahovou hodnotou 
E-PRTR a rovněž s cílem snížit specifické dopady na životní prostředí, jako jsou emise VOC 
pocházející z reagencií založených na rozpouštědlech, a snížit vliv na znečištění půdy a vody 
pocházející z aktivních látek (biocidů) nebo jiných ekotoxických látek.

Pozměňovací návrh 422
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Příloha II – ZEMĚ (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ZEMĚ
1. Oxid siřičitý a jiné sloučeniny síry
2. Oxidy dusíku a jiné sloučeniny dusíku
3. Těkavé organické sloučeniny obsažené 
v půdě
4. Organofosfáty
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5. Azbestová vlákna
6. Chlor a jeho sloučeniny
7. Organické sloučeniny halogenů a látky, 
které mohou v půdě tyto sloučeniny 
vytvářet 
8. Organické sloučeniny cínu
9. Biocidy a přípravky na ochranu rostlin
10. Fluor a jeho sloučeniny
11. Perzistentní uhlovodíky a perzistentní 
a bioakumulovatelné toxické látky
12. Kovy a jejich sloučeniny
13. Arzen a jeho sloučeniny
14. Kyanidy
15. Látky, které mají nepříznivý vliv 
na kyslíkovou bilanci v půdě
16. Polychlorované dibenzodioxiny 
a polychlorované dibenzofurany
17. Látky a přípravky, u nichž bylo 
prokázáno, že mají karcinogenní či 
mutagenní účinky nebo vlastnosti, které 
mohou na povrchu země ovlivnit 
reprodukci

Or. pl

Odůvodnění

V návrhu směrnice jsou uvedeny látky, které znečišťují pouze dva prvky životního prostředí. Je 
třeba uvést také seznam látek znečišťujících povrch země.

Pozměňovací návrh 423
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha II – VODA – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Látky uvedené v příloze X směrnice 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. 

13. Látky uvedené v příloze VIII a X 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky.

ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí se zahrnutím akvakultur do oblasti působnosti směrnice 
IPPC.

Pozměňovací návrh 424
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Příloha IV – bod 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Následující informace musí být sděleny 
veřejnosti (prostřednictvím veřejného 
oznámení nebo jinými vhodnými 
prostředky, jako například elektronickými 
médii, jsou-li k dispozici) v počátečním 
stádiu rozhodovacího procesu nebo 
nejpozději, jakmile je možné tyto 
informace rozumně poskytnout:

1. S ohledem na ustanovení Aarhuské 
úmluvy musejí být následující informace 
sděleny veřejnosti (prostřednictvím 
veřejného oznámení nebo jinými vhodnými 
prostøedky jako například elektronickými 
médii, jsou-li k dispozici) v počátečním 
stádiu rozhodovacího procesu nebo 
nejpozději, jakmile je možné tyto 
informace rozumně poskytnout:

Or. pl

Pozměňovací návrh 425
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Příloha IV – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podrobné podmínky informování 
veřejnosti (například formou vývěsek 
v určité oblasti nebo oznámeními 
v místním tisku) a konzultací s dotčenou 
veřejností (například písemným 

5. Podrobné podmínky informování 
veřejnosti (například formou vývěsek 
v určité oblasti nebo oznámeními 
v místním tisku) a konzultací s dotčenou 
veřejností (například písemným 
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vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví 
členské státy. Pro jednotlivé fáze se stanoví 
přiměřené lhůty tak, aby bylo dost času 
na informování veřejnosti a aby dotčená 
veřejnost měla dost času na přípravu 
a účinnou účast na rozhodování ve věcech 
životního prostředí podle ustanovení této 
přílohy.

vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví 
členské státy. Pro jednotlivé fáze se stanoví 
přiměřené lhůty tak, aby bylo dost času 
na informování veřejnosti a aby dotčená 
veřejnost měla dost času na přípravu 
a účinnou účast na rozhodování ve věcech 
životního prostředí podle ustanovení této 
přílohy v souladu s Aarhuskou úmluvou.

Or. pl

Pozměňovací návrh 426
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Kamenné
a hnědé uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pro spalovací  zařízení, která využívají pevná paliva, jimž bylo vydáno povolení před 27. 
listopadem 2002 a  jež nejsou v provozu více než 1500  hodin ročně jako  klouzavý průměr za 
pět let, platí mezní hodnota emisí pro oxid siřičitý ve výši 800 mg/Nm3.

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý tepelný 
příkon (MWth)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Pro spalovací  zařízení, která využívají pevná nebo kapalná paliva a jež nejsou v provozu 
více než 1500  hodin ročně jako  klouzavý průměr za pět let, platí mezní hodnota emisí pro 
oxid siřičitý ve výši 800 mg/Nm3.
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Pro spalovací zařízení, která využívají pevná nebo kapalná paliva, jimž bylo vydáno 
povolení před 27. listopadem 2002 a která nebudou v provozu déle než 20 000 hodin během 
příštích osmi let, platí mezní hodnota emisí pro oxid siřičitý ve výši 800 mg/Nm3.

Or. fi

Pozměňovací návrh 427
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
důležitým evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2010. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musí být tedy stanoveny 
více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými technikami, jak je uvedeno v dokumentu 
BREF.
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Pozměňovací návrh 428
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* v případě spalování ve fluidním loži

** v případě cirkulačního nebo tlakového spalování ve fluidním loži

Or. en

Odůvodnění

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Pozměňovací návrh 429
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

*  v případě spalování ve fluidním loži

** v případě cirkulačního nebo tlakového spalování ve fluidním loži

Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes).
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pozměňovací návrh 430
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý 
tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

*  v případě spalování ve fluidním loži
** v případě cirkulačního nebo tlakového spalování ve fluidním loži



PE412.329v01-00 32/111 AM\743553CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Velká spalovací zařízení jsou hlavními přispěvateli k celkovému znečištění vzduchu a podílejí 
se na celkvoých průmyslových emisích až 90 %. Z celkového množství emisí zahrnutých v roce 
2004 do EPER bylo 74 % klíčového znečištění SO2 vyprodukováno spalovacími zařízeními 
s příkonem vyššším než 50 MW (2 853 000 tun). Vnitrostátní předpovědi očekávají, že tento 
podíl vzroste na 78 % (v roce 2010). BFER pro velká spalovací zařízení z roku 2006 uvádí, že 
navrhovaných ELV bylo možno pro SO dosáhnout již v onom roce.

Pozměňovací návrh 431
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 2 – podbod 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže výše uvedených mezních hodnot 
emisí není možné dosáhnout na základě 
charakteristických vlastností paliva, u 
zařízení se jmenovitým tepelným 
příkonem nižším nebo rovnajícím se 100 
MWth musí být dosaženo stupně odsíření 
alespoň 60 % a u zařízení se jmenovitým 
tepelným příkonem vyšším než 100 MWth 
a nižším nebo rovnajícím se 300 MWth 
musí být dosaženo mezní hodnoty emisí 
400 mg/Nm³ nebo stupně odsíření alespoň 
92 % a v případě zařízení se jmenovitým 
tepelným příkonem vyšším než 300 MWth  
mezní hodnoty emisí 400 mg/Nm3 a 
stupně odsíření alespoň 95 %.

Or. de

Odůvodnění

Jestliže není možné zachovat mezní hodnoty při zvýšeném přirozenému obsahu síry v palivu, 
měl by v platných právních předpisech být  umožněn náročnější stupeň odsíření.  Text do 
značné míry odpovídá platné úpravě obsažené ve směrnici 2001/80/ES; nicméně 
s přiměřenými upřesněními. Právní úprava má pro emise SO2 ve Společenství minimální 
význam, má ale velmi velký hospodářský význam pro dotčené regiony.
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Pozměňovací návrh 432
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Kamenné a hnědé uhlí Biomasa 

a rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
450 v případě spalování 
práškového hnědého uhlí 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Na spalovací zařízení, která využívají pevná paliva, o jmenovitém tepelném příkonu 
nepřesahujícím 500 MW, jimž bylo vydáno povolení před 27. listopadem 2002 a která nejsou 
v provozu déle než 1 500 hodin ročně  jako  klouzavý průměr za dobu pěti let, se vztahuje 
mezní hodnota emisí NOx 450 mg/Nm3.

Na spalovací zařízení, která využívají pevná paliva, o jmenovitém tepelném příkonu 500 MW 
a více, jimž bylo vydáno povolení před 1. červencem 1987 a která nejsou v provozu déle než 
1 500 hodin ročně jako klouzavý průměr za dobu pěti let, se vztahuje mezní hodnota emisí 
NOx 450 mg/Nm3.

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva

Jmenovitý tepelný 
příkon (MW/th)

Černé a hnědé uhlí Biomasa 
a rašelina

Kapalná paliva

50-100 600
450 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Na spalovací zařízení, která využívají pevná nebo kapalná paliva, o jmenovitém tepelném 
příkonu nepřesahujícím 500 MW, která nejsou v provozu déle než 1 500 hodin ročně  jako
klouzavý průměr za dobu pěti let, se vztahuje mezní hodnota emisí NOx (měřeno ve formě 
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NO2) 450 mg/Nm3.
Na spalovací zařízení, která využívají pevná nebo kapalná paliva, o jmenovitém tepelném 
příkonu nepřesahujícím 500 MW, která nejsou v provozu déle než 1 500 hodin ročně  jako
klouzavý průměr za dobu pěti let, se vztahuje mezní hodnota emisí NOx (měřeno ve formě 
NO2)  600 mg/Nm3.

Pro spalovací zařízení, která využívají pevná nebo kapalná paliva, jimž bylo vydáno 
povolení před 27. listopadem 2002 a která nebudou v provozu déle než 20 000 hodin během 
příštích osmi let, platí mezní hodnota emisí pro NOx ve výši 600 mg/Nm3.

Or. fi

Pozměňovací návrh 433
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
450 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí * Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* v případě spalování práškového černého uhlí: mezní hodnota emisí 90 mg/Nm3 pro 
zařízení s jmenovitým tepelným příkonem do 300 MWth včetně

Or. en
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Odůvodnění

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

Pozměňovací návrh 434
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
450 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí * Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 200
v případě spalování 

práškového černého uhlí:
mezní hodnota emisí 

90mg/Nm3 pro zařízení s 
jmenovitým tepelným 

příkonem do 300 MWth 
včetně

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50
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Or. en

Odůvodnění

Velká spalovací zařízení jsou hlavními přispěvateli k celkovému znečištění vzduchu a podílejí 
se na celkových průmyslových emisích až z 90 %. Z celkového množství emisí zahrnutých 
v roce 2004 do EPER bylo 74 % klíčového znečištění SO2 vyprodukováno spalovacími 
zařízeními s příkonem vyšším než 50 MW (2 853 000 tun). Vnitrostátní předpovědi očekávají, 
že tento podíl vzroste na 78 % (v roce 2010). BFER pro velká spalovací zařízení z roku 2006 
uvádí, že navrhovaných ELV bylo možno pro SO dosáhnout již v onom roce. 

Pozměňovací návrh 435
Christian Ehler

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Kamenné a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
450 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MWth)
Černé a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
450 v případě spalování  

hnědého uhlí

300 450

100-300 200
400 v případě spalování  

hnědého uhlí

250 200

> 300 200 200 150

Or. de
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Odůvodnění

Pro zařízení s jmenovitým tepelným příkonem ve výši 50-100 MWth by limit 450 mg/Nm³ 
neměl být omezen na spalování práškového hnědého uhlí.  Odpovídajícím způsobem by pro 
zařízení s jmenovitým tepelným příkonem ve výši 100-300 MWth měla být stanovena mezní 
hodnota emisí 400 mg/Nm³ pro spalování hnědého uhlí, neboť vzhledem k velikosti spaloven 
v této velikostní kategorii nelze hodnoty 200 mg/m³  hospodářsky obhajitelným způsobem 
dosáhnout.  

Pozměňovací návrh 436
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
450 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Na spalovací zařízení, která využívají pevná paliva, o jmenovitém tepelném příkonu 
nepřesahujícím 500 MW, jimž bylo vydáno povolení před 27. listopadem 2002 a  která 
nejsou v provozu déle než 1 500 hodin ročně  jako  klouzavý průměr za dobu pěti let, se 
vztahuje mezní hodnota emisí NOx  450 mg/Nm3.
Na spalovací zařízení, která využívají pevná paliva, o jmenovitém tepelném příkonu 
500 MW a více, jimž bylo vydáno povolení před 1. červencem 1987 a která nejsou v provozu 
déle než 1 500 hodin ročně jako klouzavý průměr za dobu pěti let, se vztahuje mezní 
hodnota emisí NOx 450 mg/Nm3.

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva *
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* v případě spalování práškového černého  uhlí: mezní hodnota emisí 90 mg/Nm3 pro 
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zařízení s jmenovitým tepelným příkonem do 300 MWth včetně

Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pozměňovací návrh 437
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro 
NOx a CO u spalovacích zařízení 
spalujících plyn

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro 
NOx (vyjádřené jako NO2) u spalovacích 
zařízení spalujících plyn

Or. en

Odůvodnění

Až doposud je omezení CO určeno především pro plynná paliva. Pokud jde o mezní hodnoty 
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emisí pro CO, neexistuje tedy stejný přístup k různým druhům paliv. Z tohoto důvodu 
navrhujeme úplné vypuštění mezních hodnot pro CO. NOx  jsou standardně uvedeny jako NO2.

Pozměňovací návrh 438
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – tabulka

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx  a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jako 
palivo zemní plyn(1)

50(2)(3)  100

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 
palivo než zemní plyn(4)

90 100

Plynové motory 100 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx  a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100
Pro zařízení ve smyslu čl. 4 
odst.1 směrnice 2001/80/ES 
Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 23.10.2001 o 
omezení emisí některých 
znečišťujících látek do 

ovzduší z velkých 
spalovacích zařízení platí 

následující úprava: 

U zařízení pro použití 
koksárenského plynu, 

vysokopecního plynu pro 
oxid dusičitý a oxid dusnatý 
vyjádřený jako oxid dusičitý 
platí mezní hodnoty emisí 

135 mg/Nm³.

100

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

50(2)(3)  100

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 

90 100
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palivo než zemní plyn(4)
Plynové motory 100 100

Or. de

Odůvodnění

Současné právo rozlišuje u požadavků na emise mezi staršími a novějšími zařízeními.  To by 
mělo u používání vysokopecního a koksárenského plynu zůstat zachováno.  Díky odkazu na 
dobu v čl. 4.1 směrnice 2001/80/ES (počátek zahájení provozu do listopadu 2003) nedochází 
u nových cílů ke snížení norem.   Údajem 135 mg/Nm3 je nad rámec směrnice 2001/80/ES 
stanovena přísná hodnota, která zohledňuje zvláštnosti užití vysokopecního a koksárenského 
plynu.

Pozměňovací návrh 439
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – tabulka

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jako 
palivo zemní plyn(1)

50(2)(3)  100

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 
palivo než zemní plyn(4) 

90 100

Plynové motory 100 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 50 30
Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jako 
palivo zemní plyn(1)

50(2)(3)  50

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 
palivo než zemní plyn(4) 

90 50

Plynové motory 20 30
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Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
důležitým evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musí být tedy stanoveny více 
v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými technikami, jakje uvedeno v dokumentu BREF.

Pozměňovací návrh 440
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – tabulka

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx  a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jako 
palivo zemní plyn(1)

50(2)(3)  100

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 
palivo než zemní plyn(4) 

90 100

Plynové motory 100 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx  a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx

Kotle spalující plyn 50 30
Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jako 
palivo zemní plyn(1)

20(²) 5
30 v případě využití doplňkového 

spalování (parní generátor 
využívající odpadního tepla)

Plynové motory 20 30

Or. en
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Odůvodnění

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Pozměňovací návrh 441
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jako 
palivo zemní plyn(1)

50(2)(3)  100

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 
palivo než zemní plyn(4) 

90 100

Plynové motory 100 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx

Kotle spalující plyn 
s jmenovitým tepelným 
příkonem menším než 
300 MW včetně

150

Kotle spalující plyn 
s jmenovitým tepelným 
příkonem větším než 
300 MW

100)(6)(

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

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 

90



AM\743553CS.doc 43/111 PE412.329v01-00

CS

palivo než zemní plyn(4) 

Plynové motory 200 (6)

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení požadavků pro kotle spalující plyn podle velikosti je vsouladu s LCPD a mělo by být 
zachováno. Pokud jde o mezní hodnoty emisí pro CO, neexistuje stejný přístup k různým 
palivům, protože až doposud je omezení CO určeno pouze pro plynná paliva. Z toho důvodu 
by bylo lepší úplné vypuštění mezních hodnot pro CO. 

Pozměňovací návrh 442
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jako 
palivo zemní plyn(1)

50(2)(3)  100

Plynové turbíny (včetně 
CCGT), využívající jiné 
palivo než zemní plyn(4) 

90 100

Plynové motory 100 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 50 30
Plynové turbíny (včetně 
plynových turbín 
s kombinovaným cyklem 
(CCGT)(1)

20(2) 5
30 v případě využití doplňkového

spalování (parní generátor 
využívající odpadního tepla)

Plynové motory 20 30
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Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Pozměňovací návrh 443
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) U plynových turbín s jednoduchým 
cyklem, které nespadají do kategorií 
uvedených v poznámce 2  , ale mají 
účinnost vyšší než 35 % – stanovenou 
za podmínek základního zatížení podle 
ISO – je mezní hodnota emisí pro NOx
50xŋ/35, kde ŋ je účinnost plynové 
turbíny za podmínek základního zatížení 
podle ISO  vyjádřena v procentech.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Pozměňovací návrh 444
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) U plynových turbín s jednoduchým 
cyklem, které nespadají do kategorií 
uvedených v poznámce 2, ale mají 
účinnost vyšší než 35 % – stanovenou 
za podmínek základního zatížení podle 
ISO – je mezní hodnota emisí pro NOx
50xŋ/35, kde ŋ je účinnost plynové 
turbíny za podmínek základního zatížení 
podle ISO  vyjádřena v procentech.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
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for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pozměňovací návrh 445
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tyto mezní hodnoty emisí platí také
pro plynové turbíny využívající  lehké 
a střední destiláty jako kapalná paliva.

vypouští se

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) mezní 
hodnoty emisí NOx a CO stanovené 
vtabulce, která je obsažena v tomto bodě, 
platí pouze při zatížení větším než 70 %. 
Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
určené pro použití v mimořádných 
případech, které jsou v provozu méně než 
500 hodin za rok. Provozovatel takových 
zařízení zaznamenává využitou provozní 
dobu.

Or. en

Odůvodnění

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Pozměňovací návrh 446
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tyto mezní hodnoty emisí platí 
také pro plynové turbíny využívající  lehké 
a střední destiláty jako kapalná paliva.

vypouští se

Pro plynové turbíny (včetně CCGT) mezní 
hodnoty emisí NOx a CO stanovené 
v tabulce, která je obsažena v tomto bodě, 
platí pouze při zatížení větším než 70 %. 
Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
určené pro použití v mimořádných 
případech, které jsou v provozu méně než 
500 hodin za rok. Provozovatel takových 
zařízení zaznamenává využitou provozní 
dobu.

Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
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(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pozměňovací návrh 447
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4a) Pro plynové turbíny  (včetně CCGT)
mezní hodnoty emisí NOx stanovené 
v tabulce, která je obsažena v tomto bodě, 
platí pouze při zatížení větším než 70 %.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že mezní hodnoty emisí CO budou zavedeny pro všechna paliva, bude CO znovu 
zařazen.

Pozměňovací návrh 448
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4b) Mezní hodnoty emisí stanovené v 
tomto bodě se nevztahují na kotle spalující 
plyn, plynové turbíny nebo plynové 
motory, které jsou v provozu méně než 
500 hodin za rok. Provozovatel takových 
zařízení zaznamenává využitou provozní 
dobu.

Or. en
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Odůvodnění

Některé staré plynové turbíny se dosud udržují jako jednotky pro použití v mimořádných 
případech nebo pohotovostní jednotky, které nahradí nové turbíny v případě poruchy, údržby 
nebo špičkového odběru. Tyto jednotky mohou být v provozu maximálně 500 hodin za rok, ale 
jejich celkové emise jsou nevýznamné. V tomto případě by se mezní hodnota emisí neměla 
uplatňovat.

Pozměňovací návrh 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Mezní hodnoty emisí stanovené v tomto 
bodě se nevztahují na plynové turbíny 
určené pro použití v mimořádných 
případech, které jsou v provozu méně než 
500 hodin za rok vypočteno jako pětiletý 
klouzavý průměr. Provozovatel takových 
zařízení zaznamenává využitou provozní 
dobu.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení pro špičkový provoz fungují bez plánovaného harmonogramu na roční bázi podle 
poptávky po energii a případných poruch jiných elektráre. Bylo by proto vhodnější 
vypočítávat dobu provozu na základě pětiletého klouzavého průměru. Ze stejného důvodu byl 
pětiletý klouzavý průměr oprávněně přijat ve směrnici 2001/80/ES pro elektrárny, na něž se 
vztahují výjimky.

Pozměňovací návrh 450
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 –  poznámka 4 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Pro plynovou turbínu spalující zemní 
plyn s jmenovitým tepelným příkonem 
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menším než 50 MW, která je součástí 
zařízení s celkovým jmenovitým příkonem 
vyšším než 50 MW včetně, platí odlišné 
mezní hodnoty emisí NOx  na 100 mg/m3 
při zatížení vyšším než 70 %, při 
podmínkách základního zatížení podle 
ISO.

Or. en

Odůvodnění

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Pozměňovací návrh 451
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4 d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Požadavky na omezení emisí NOx 
se nevztahují na plynové turbíny či 
plynové motory s maximální mírou 
hmotnostního toku ve výši 20 Mg NOx
vyjádřeného jako NO2 za rok.
Provozovatel těchto plynových turbín 
předloží každý rok příslušnému orgánu 
do 31. března objektivní důkazy 
o dodržení míry hmotnostního toku, a to 
vzhledem k předchozímu roku.

Or. en
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Odůvodnění

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Pozměňovací návrh 452
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4 e (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) Pro plynové turbíny, jimž bylo vydáno 
povolení před 27. listopadem 2002 a jež 
nejsou v provozu více než 1500 hodin 
ročně jako klouzavý průměr za pět let, 
platí mezní hodnota emisí pro NOx ve výši 
150 mg vyjádřená jako NO2 /m3.

Or. en

Odůvodnění

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.
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Pozměňovací návrh 453
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 5 – poznámka 4 f (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4f) Na plynové turbíny se nemusí 
vztahovat povinnost dodržovat mezní 
hodnoty emisí v případě, 
že se provozovatel stávajících plynových 
turbín na základě písemného prohlášení, 
které předá příslušnému orgánu 
do 30. června 2016, zaváže, že od 1. ledna 
2016 nebudou tyto plynové turbíny 
v provozu více než 10 000 hodin.

Or. en

Odůvodnění

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Pozměňovací návrh 454
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva

Jmenovitý tepelný příkon 
(MW)

Kamenné a hnědé uhlí Biomasa a rašelina Kapalná paliva

50-100 30 30 30
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100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Pozměňovací návrh

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva

Jmenovitý tepelný příkon 
(MWth)

Černé a hnědé uhlí Biomasa a rašelina Kapalná paliva

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Pro spalovací zařízení, která využívají pevná nebo kapalná paliva o jmenovitém tepelném 
příkonu nepřesahujícím 500 MW, která nejsou v provozu déle než 1 500 hodin ročně  jako
klouzavý průměr za dobu pěti let, platí mezní hodnota emisí pro prach/pro tuhé znečišťující 
látky ve výši 50 mg/Nm3.
Pro spalovací zařízení, jimž bylo vydáno povolení před 27. listopadem 2002 a která nebudou 
v provozu déle než 20 000 hodin během příštích osmi let, platí mezní hodnota emisí pro 
prach/pro tuhé znečišťující látky ve výši 50 mg/Nm3.

Or. fi

Pozměňovací návrh 455
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 6
Znění navržené Komisí

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva

Jmenovitý tepelný příkon 
(MW)

Kamenné a hnědé uhlí Biomasa a rašelina Kapalná paliva

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Pozměňovací návrh

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva

Jmenovitý tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé uhlí Biomasa a rašelina Kapalná paliva

50-100 25 25 25
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100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
významným evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2020. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musejí být tedy 
stanoveny více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými metodami, jak je uvedeno 
v dokumentu BREF.

Pozměňovací návrh 456
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 7 – tabulka – sloupec 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30 10

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
významným evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2020. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musejí být tedy 
stanoveny více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými metodami, jak je uvedeno 
v dokumentu BREF. 

Pozměňovací návrh 457
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva 
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Jmenovitý 
tepelný příkon 

(MW)

Kamenné a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 v případě 
spalování ve fluidním 

loži

200

> 300 150
200 v případě 

cirkulačního nebo 
tlakového spalování 

ve fluidním loži

150 150
200 v případě 

spalování ve fluidním 
loži

150

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva 
Jmenovitý 

tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé uhlí Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

*  v případě spalování ve fluidním loži

** v případě cirkulačního nebo tlakového spalování ve fluidním loži

Or. en

Odůvodnění

BFER pro velká spalovací zařízení z roku 2006 uvádí, že navrhovaných ELV bylo možno pro 
SO2 dosáhnout již v onom roce. To by se mělo stát běžnou praxí alespoň v době vstupu této 
směrnice v platnost (podle očekávání v roce 2014).
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Pozměňovací návrh 458
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva 
Jmenovitý 

tepelný příkon 
(MW)

Kamenné a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 v případě 
spalování ve fluidním 

loži

200

> 300 150
200 v případě 

cirkulačního nebo 
tlakového spalování 

ve fluidním loži

150 150
200 v případě 

spalování ve fluidním 
loži

150

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva 
Jmenovitý 

tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé uhlí Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 v případě 
spalování 

ve fluidním loži

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
významným evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2020. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musejí být tedy 
stanoveny více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými metodami, jak je uvedeno 
v dokumentu BREF.
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Pozměňovací návrh 459
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva 
Jmenovitý 

tepelný příkon 
(MW)

Kamenné a hnědé 
uhlí

Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 v případě 
spalování ve fluidním 

loži

200

> 300 150
200 v případě 

cirkulačního nebo 
tlakového spalování 

ve fluidním loži

150 150
200 v případě 

spalování ve fluidním 
loži

150

Pozměňovací návrh

2. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro SO2 pro kotle na pevná nebo kapalná paliva 
Jmenovitý 

tepelný příkon 
(MW)

Černé a hnědé uhlí Biomasa Rašelina Kapalná paliva

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

*  v případě spalování ve fluidním loži
** v případě cirkulačního nebo tlakového spalování ve fluidním loži

Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
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combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pozměňovací návrh 460
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 1 – podbod 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže výše uvedených mezních 
hodnot emisí není možné dosáhnout na 
základě charakteristických vlastností 
paliva, u zařízení se jmenovitým tepelným 
příkonem nižším nebo rovnajícím se 300 
MWth musí být dosaženo stupně odsíření 
alespoň 92 % spolu s mezní hodnotou 
emisí oxidu siřičitého 300 mg/Nm3. U 
zařízení se jmenovitým tepelným 
příkonem přes 300 MWth musí být 
dosaženo stupně odsíření alespoň 96 % 
spolu s maximální povolenou mezní 
hodnotou emisí 400 mg/Nm3.

Or. de

Odůvodnění

Jestliže není možné zachovat hraniční hodnoty při zvýšeném přirozenému obsahu síry v 
palivu, měl by být v platných právních předpisech umožněn náročnější stupeň odsíření.  Text 
do značné míry odpovídá platné úpravě obsažené ve směrnici 2001/80/ES; nicméně 
s přiměřenými upřesněními. Právní úprava má pro emise SO2 ve Společenství minimální 
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význam, má ale velmi velký hospodářský význam pro dotčené regiony.

Pozměňovací návrh 461
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Kamenné a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
400 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 v případě spalování 
práškového hnědého uhlí

150 100

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí * Biomasa 

a rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* v případě spalování práškového černého uhlí: mezní hodnota emisí 90 mg/Nm3

pro zařízení s jmenovitým tepelným příkonem do 300 MWth včetně

Or. en

Odůvodnění

BFER pro velká spalovací zařízení z roku 2006 uvádí, že navrhovaných ELV bylo možno pro 
NOx dosáhnout již v onom roce. To by se mělo stát běžnou praxí alespoň v době vstupu této 
směrnice v platnost (podle očekávání v roce 2014). 
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Pozměňovací návrh 462
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Kamenné a hnědé uhlí Biomasa 

a rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
400 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 v případě spalování 
práškového hnědého uhlí

150 100

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí Biomasa 

a rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
významným evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2020. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musejí být tedy 
stanoveny více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými metodami, jak je uvedeno 
v dokumentu BREF.

Pozměňovací návrh 463
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 4 – tabulka
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Znění navržené Komisí

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Kamenné a hnědé uhlí Biomasa 

a rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
400 v případě spalování 

práškového hnědého uhlí

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 v případě spalování 
práškového hnědého uhlí

150 100

Pozměňovací návrh

4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná a kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Černé a hnědé uhlí * Biomasa 

a rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* v případě spalování práškového černého uhlí: mezní hodnota emisí 90 mg/Nm3

pro zařízení s jmenovitým tepelným příkonem do 300 MWth včetně

Or. en

Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).
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Pozměňovací návrh 464
Christian Ehler

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

  4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MW)
Kamenné a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
400 v případě spalování 
práškového hnědého uhlí

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 v případě spalování 
práškového hnědého uhlí

150 100

Pozměňovací návrh

  4. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx pro kotle na pevná nebo kapalná paliva
Jmenovitý tepelný 

příkon (MWth)
černé a hnědé uhlí Biomasa a 

rašelina
Kapalná 
paliva

50-100 300
450 v případě spalování  

hnědého uhlí

300 450

100-300 200
400 v případě spalování  

hnědého uhlí

250 200

> 300 150
200 v případě spalování  

hnědého uhlí

200 150

Or. de

Odůvodnění

Odlišné mezní hodnoty emisí by neměly být omezeny pouze na spalování práškového hnědého 
uhlí. Komisí navrhované mezní hodnoty emisí nejsou ve stávajících zařízeních, která používají 
hnědé uhlí, hospodářsky obhajitelným způsobem dosažitelné. 



AM\743553CS.doc 63/111 PE412.329v01-00

CS

Pozměňovací návrh 465
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 5 – tabulka

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 50(2) 100
Plynové motory 75 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx

Kotle spalující plyn s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 
300 MW včetně

150(6)

Kotle spalující plyn s jmenovitým 
tepelným příkonem větším než 
300 MW

100(6)

Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Plynové motory 200(6)

Or. en

Odůvodnění

Jde o stejné změny jako v části I této přílohy 5: Rozlišení požadavků pro kotle spalující plyn 
podle velikosti je vsouladu s LCPD a mělo by být zachováno. Pokud jde o mezní hodnoty 
emisí pro CO, neexistuje stejný přístup k různým palivům, protože až doposud bylo omezení 
CO určeno pouze pro plynná paliva. Z tohoto důvodu by bylo lepší mezní hodnoty pro CO 
úplně vypustit. 

Pozměňovací návrh 466
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 5 – tabulka
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Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 50(2) 100
Plynové motory 75 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 50 30
Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 20(2) 5

30 v případě využití doplňkového 
spalování (parní generátor 
využívající odpadní teplo)

Plynové motory 20 30

Or. en

Odůvodnění

BFER pro velká spalovací zařízení z roku 2006 uvádí, že navrhovaných ELV bylo možno pro 
NOx dosáhnout již v onom roce. To by se mělo stát běžnou praxí alespoň v době vstupu této 
směrnice v platnost (podle očekávání v roce 2014). 

Pozměňovací návrh 467
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 5 – tabulka

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 50(2) 100
Plynové motory 75 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
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NOx CO
Kotle spalující plyn 50 30
Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 20(2) 50
Plynové motory 20 30

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
významným evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2020. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musejí být tedy 
stanoveny více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými metodami, jak je uvedeno 
v dokumentu BREF. 

Pozměňovací návrh 468
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 5 – tabulka

Znění navržené Komisí

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 100 100
Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 50(2) 100
Plynové motory 75 100

Pozměňovací návrh

5. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro NOx a CO u spalovacích zařízení spalujících plyn
NOx CO

Kotle spalující plyn 50 30
Plynové turbíny (včetně CCGT)(1) 20(2) 5

30 v případě využití doplňkového 
spalování (parní generátor 
využívající odpadní teplo)

Plynové motory 20 30

Or. en
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Odůvodnění

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Pozměňovací návrh 469
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 5 – poznámka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Mezní hodnoty emisí pro NOx a CO 
stanovené v tomto bodě platí také pro 
plynové turbíny využívající lehké a střední 
destiláty jako kapalná paliva.

(1) Zemní plyn je přirozeně se vyskytující 
methan s maximálním obsahem 20 % obj. 
inertů a dalších složek.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v části 1 by měla se měla v poznámce 1 uvést definice zemního plynu. Text Komise 
by se měl přesunout do poznámky 4 (což je předmětem pozměňovacího návrhu č. 7).
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Pozměňovací návrh 470
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 5 – poznámka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-2) 75 mg/Nm3 v následujících případech, 
kdy je účinnost plynové turbíny stanovena 
za podmínek základního zatížení podle 
ISO:
i) plynové turbíny v kombinovaných 
systémech na výrobu tepla a elektřiny 
s celkovou účinnosti vyšší než 75 %;
ii) plynové turbíny v zařízeních 
s kombinovaným cyklem s roční 
průměrnou celkovou elektrickou 
účinností vyšší než 55 %;
iii) plynové turbíny pro mechanický 
pohon.

(2) U plynových turbín s jednoduchým 
cyklem, které mají účinnost vyšší než 35 % 
– stanovenou za podmínek základního 
zatížení podle ISO –, je mezní hodnota 
emisí pro NOx 50xŋ/35, kde ŋ je účinnost 
plynové turbíny za podmínek základního 
zatížení podle ISO vyjádřená v procentech.

(2) U plynových turbín s jednoduchým 
cyklem, které mají účinnost vyšší než 35 % 
– stanovenou za podmínek základního 
zatížení podle ISO –, je mezní hodnota 
emisí pro NOx 50x*ŋ/35, kde ŋ je účinnost 
plynové turbíny za podmínek základního 
zatížení podle ISO vyjádřená v procentech.

(2a) Mezní hodnoty emisí pro NOx a CO 
stanovené v tomto bodě platí také pro 
plynové turbíny využívající lehké a střední 
destiláty jako kapalná paliva.

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

(2b) Pro plynové turbíny (včetně 
CCGT) platí mezní hodnoty emisí 
stanovené v tabulce pouze při zatížení 
větším než 70 % za podmínek základního 
zatížení podle ISO.

Z mezních hodnot emisí stanovených
v tomto bodě jsou vyloučeny plynové 
turbíny určené pro použití v mimořádných 
případech, které jsou v provozu méně než 
500 hodin za rok. Provozovatel takových 
zařízení zaznamenává využitou provozní 
dobu.

(2c) Mezní hodnoty emisí stanovené
v tomto bodě se nevztahují na kotle 
spalující plyn, plynové turbíny nebo 
plynové motory, které jsou v provozu méně 
než 500 hodin za rok. Provozovatel 
takových zařízení zaznamenává využitou 
provozní dobu.
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(2d) Pro samostatnou plynovou turbínu 
spalující zemní plyn s jmenovitým 
tepelným příkonem menším než 50 MW, 
která je součástí zařízení s celkovým 
jmenovitým tepelným příkonem vyšším 
než 50 MW včetně, platí odlišné mezní 
hodnoty emisí NOx na 100 mg/m3 při 
zatížení vyšším než 70 %, za podmínek 
základního zatížení podle ISO.
(2e) Požadavky na omezení emisí NOx 
se nevztahují na samostatné plynové 
turbíny s maximální mírou hmotnostního 
toku ve výši 20 Mg NOx vyjádřeného jako 
NO2 za rok. Provozovatel těchto 
samostatných plynových turbín předloží 
každý rok příslušnému orgánu do 
31. března objektivní důkazy o dodržení 
míry hmotnostního toku, a to vzhledem 
k předchozímu roku.

Or. en

Odůvodnění

Poznámka 2a (nová) je stejná jako v části 1.

Text Komise uvedený v poznámce 1 by se měl přesunout do poznámky 4. Ve zbývající části je 
stejný text jako v části 1.

Pozměňovací návrh 471
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 6 – tabulka

Znění navržené Komisí

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva
Jmenovitý tepelný příkon (MW)
50- 300 20
> 300 10

20 pro biomasu a rašelinu

Pozměňovací návrh
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6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva
Jmenovitý tepelný příkon (MW)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
významným evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2020. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musejí být tedy 
stanoveny více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými metodami, jak je uvedeno 
v dokumentu BREF.

Pozměňovací návrh 472
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 6 – tabulka

Znění navržené Komisí

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva
Jmenovitý tepelný příkon (MW)
50- 300 20
> 300 10

20 pro biomasu a rašelinu

Pozměňovací návrh

6. Mezní hodnoty emisí (v mg/Nm3) pro tuhé znečišťující látky pro kotle na pevná nebo 
kapalná paliva
Jmenovitý tepelný příkon (MW)
50- 300 10
> 300 10

Or. en
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Odůvodnění

V BREF pro velká spalovací zařízení z roku 2006 (str. 271 a 336) se uvádí, že hodnoty ELV 
ve výši 5 mg/Nm3 pro prach lze dosáhnout bez ohledu na použité palivo. To, čeho lze 
dosáhnout již v roce 2006, by se mělo stát normou alespoň v době vstoupení této směrnice v 
platnost (snad nejpozději do roku 2014). ELV se proto pro všechna zařízení a všechny druhy 
paliva sníží na 10 mg/Nm3, což přestavuje střední hodnotu nejlepších dostupných metod 
(BAT) a zabrání narušení trhu v závislosti na použitém palivu.

Pozměňovací návrh 473
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – bod 7 – tabulka – sloupec 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30 10

Or. en

Odůvodnění

Snížení průmyslových emisí je v případě znečištění ovzduší velmi důležité. Směrnice IPPC je 
významným evropským opatřením, které členským státům umožňuje splnit jejich cíle v oblasti 
emisí do roku 2020. Mezní hodnoty emisí pro velká spalovací zařízení musejí být tedy 
stanoveny více v souladu se stávajícími nejlepšími dostupnými metodami, jak je uvedeno 
v dokumentu BREF.

Pozměňovací návrh 474
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Příloha V – část 3 – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncentrace CO v odpadních plynech 
ze spalovacích zařízení spalujících plynná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 
100 MW nebo více se měří nepřetržitě.

Koncentrace CO v odpadních plynech 
z každého spalovacího zařízení 
o jmenovitém tepelném příkonu 100 MW 
nebo více se měří nepřetržitě.

Or. en
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Odůvodnění

Ve všech spalovacích zařízeních dochází k produkci emisí CO. Trvalé měření emisí CO není 
drahé, proto by se mělo požadovat v případě spalovacích zařízení na všechny druhy paliv.

Pozměňovací návrh 475
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Příloha V – část 4 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
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much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Pozměňovací návrh 476
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – část 4 – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Jde o stanovení podmínek, které je nutné dodržet, aby nedocházelo k překročení denních 
průměrných hodnot emisí nad ELV. Tento pozměňovací návrh je nutné číst v souvislosti 
s částí 3 odst. 9 (95% interval spolehlivosti měřených emizí s povolených nadlimitních 
hodnot). K hodnotám naměřeným v případě nedostatku určitého druhu paliva, špatné funkce 
či poruchy čistícího zařízení při zahájení a ukončení provozu zařízení se nepřihlíží a platné 
průměrné hodnoty se stanovují tak, že je povoleno překročení intervalu spolehlivosti, který 
umožňuje až 30% překročení mezních hodnot emisí.

Pozměňovací návrh 477
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha VI – část 2 – tabulka

Znění navržené Komisí

koeficient ekvivalentu 
toxicity

2,3,7,8 — tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01

oktachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
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2,3,4,6,7,8 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

oktachlordibenzofuran (OCDF) 0,001

Pozměňovací návrh

koeficient ekvivalentu 
toxicity

2,3,7,8 — tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptachlordibenzodioxin (HpCDD) 0,01

oktachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01

oktachlordibenzofuran (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5-trichlorbifenyl (PCB 81) 0,0001
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3,3’,4,4’-trichlorbifenyl (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5-pentachlorbifenyl (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’-hexachlorbifenyl (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’-pentachlorbifenyl (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5-pentachlorbifenyl (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5-pentachlorbifenyl (PCB118) 0,0001

2’,4,4’,5-pentachlorbifenyl (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’-hexachlorbifenyl (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’-hexachlorbifenyl (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’-hexachlorbifenyl (PCB169) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’-hexachlorbifenyl (PCB169) 0,0001

Or. it

Odůvodnění

Rozdíly mezi koeficienty ekvivalentu toxicity v případě PCDD/F (pro lidi a savce) NATO (EU) 
a WHO souvisejí s PentaCDD a oktafurany. Přechod ke koeficientům WHO znamená, že 
bychom pro případ koncentrace dioxinů měli se „zbytkem světa“ „společný jazyk“, ale hlavně 
že by se do výpočtu koncentrací zahrnuly i PCB, jejichž toxicita se blíží toxicitě PCDD/F 
(„látkám podobným dioxinům“).

Pozměňovací návrh 478
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.1 – tabulka – sloupec 2 – řádek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 0,5

Or. de
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Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu, která je prokazatelně již dodržována, podle stavu techniky. 

Pozměňovací návrh 479
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.1 – tabulka – řádek 6

Znění navržené Komisí

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO2) vyjádřené jako NO2 pro 
stávající zařízení na spalování odpadu  se jmenovitou kapacitou nad 
6t/h nebo pro nová zařízení na spalování odpadu  

200

Pozměňovací návrh

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO2) vyjádřené jako NO2 pro 
zařízení na spalování odpadu  se jmenovitou kapacitou nad 6t/h 

100

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu podle stavu techniky a je prokazatelně již zahrnut.  Pro 
stávající a nová zařízení by měly platit totožné mezní hodnoty.   Viz další pozměňovací návrhy 
k oxidu dusnatému (NO) a dusičitému (NO2).

Pozměňovací návrh 480
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.1 – tabulka – řádek 7

Znění navržené Komisí

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO2) vyjádřené jako NO2 pro 
stávající zařízení na spalování odpadu  se jmenovitou kapacitou do 
6t/h 

400

Pozměňovací návrh
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Oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO2) vyjádřené jako NO2 pro 
zařízení na spalování odpadu  se jmenovitou kapacitou více než 2 a
do 6t/h 

150

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu podle stavu techniky a je prokazatelně již zahrnut.  Pro 
stávající a nová zařízení by měly platit totožné mezní hodnoty.   Viz další pozměňovacví 
návrhy k oxidu dusnatému (NO) a dusičitému (NO2). 

Pozměňovací návrh 481
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.1 – tabulka – řádek 7 a (nový)

Pozměňovací návrh

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO2) vyjádřené jako NO2 pro 
zařízení na spalování odpadu se jmenovitou kapacitou do 2 t/h 

200

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu, která je prokazatelně již dodržována, podle stavu techniky.  
Pro stávající a nová zařízení by měly platit totožné mezní hodnoty. Viz další pozměňovací 
návrhy k oxidu dusnatému (NO) a dusičitému (NO2).

Pozměňovací návrh 482
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.1 – tabulka – řádek 7 b (nový)

Pozměňovací návrh

rtuť (Hg) 0,05

Or. de
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Odůvodnění

Mezní hodnota, která je prokazatelně již dodržována, odpovídá  stavu techniky. 

Pozměňovací návrh 483
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – sloupec 2 – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30 20

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu, která je prokazatelně již dodržována, podle stavu techniky. 

Pozměňovací návrh 484
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – sloupec 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

60 20

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu, která je prokazatelně již dodržována, podle stavu techniky. 
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Pozměňovací návrh 485
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – sloupec 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

60 20

Or. it

Odůvodnění

Snížení mezní hodnoty kyseliny chlorovodíkové (100 % půlhodinových hodnot) přihlíží ke 
konkrétním emisím, které jsou v současné době vytvářeny ve spalovacích zařízeních a k 
bezdůvodnému vztahu v případě této znečišťující látky mezi hodnotami platnými pro 100 % 
případů a pro 97 % případů. Neexistují technické důvody k tomu, aby byly povoleny 
maximální emise, které by byly šestkrát vyšší než průměrné denní hodnoty.

Pozměňovací návrh 486
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – sloupec 2 – řádek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

200 100

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu, která je prokazatelně již dodržována, podle stavu techniky. 

Pozměňovací návrh 487
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – řádek 4
Znění navržené Komisí
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Fluorovodík (HF) 4 2

Pozměňovací návrh

Fluorovodík (HF) 1,4 0,7

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu, která je prokazatelně již dodržována, podle stavu techniky. 

Pozměňovací návrh 488
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – řádek 7
Znění navržené Komisí

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý 
(NO2), vyjádřené jako NO2
pro stávající zařízení na 
spalování odpadu  se 
jmenovitou kapacitou nad 6t/h 
nebo pro nová zařízení na
spalování odpadu

400 200

Pozměňovací návrh

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý 
(NO2) vyjádřené jako NO2 
pro zařízení na spalování 
odpadu  se jmenovitou 
kapacitou nad 6t/h 

200 100

Or. de

Odůvodnění

Je třeba upravit mezní hodnotu, která je prokazatelně již dodržována, podle stavu techniky.  
Pro stávající a nová zařízení by měly platit totožné mezní hodnoty.   Rozlišení je třeba jen u 
jmenovité kapacity.   Viz další pozměňovací návrhy k oxidu dusnatému (NO) a dusičitému 
(NO2).
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Pozměňovací návrh 489
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – řádek 7 a (nový)

Pozměňovací návrh

rtuť(Hg) 0,1 0,05

Or. de

Odůvodnění

Mezní hodnota odpovídá  stavu techniky a je prokazatelně již dodržována. 

Pozměňovací návrh 490
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – řádek 7 b (nový)

Pozměňovací návrh

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý
(NO2) vyjádřené jako NO2 
pro zařízení na spalování 
odpadu  se jmenovitou 
kapacitou více než 2 a do 6t/h 

400 200

Or. de

Odůvodnění

Mezní hodnota odpovídá stavu techniky a je prokazatelně již dodržována . Pro stávající a 
nová zařízení by měly platit totožné mezní hodnoty. Rozlišení je třeba jen u jmenovité 
kapacity.   Viz další pozměňovací návrhy k oxidu dusnatému (NO) a dusičitému (NO2).
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Pozměňovací návrh 491
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.2 – tabulka – řádek 7 c (nový)

Pozměňovací návrh

Oxid dusnatý (NO) a dusičitý 
(NO2) vyjádřené jako NO2 
pro zařízení na spalování 
odpadu se jmenovitou 
kapacitou do 2 t/h 

600 300

Or. de

Odůvodnění

Mezní hodnota odpovídá stavu techniky a je prokazatelně již dodržována. Pro stávající a nová 
zařízení by měly platit totožné mezní hodnoty. Rozlišení je třeba jen u jmenovité kapacity.   
Viz další pozměňovací návrhy k oxidu dusnatému (NO) a dusičitému (NO2).

Pozměňovací návrh 492
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 3 – bod 1.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5a Průměrná mezní hodnota emisí (v 
mg/Nm³) pro amoniak, jsou-li amoniak či 
podobné látky používány k odstranění 
dusíku, měřená během intervalu odběru 
vzorků s délkou minimálně 30 minut 
a maximálně 8 hodin.
amoniak (NH3) 5

Or. de

Odůvodnění

Mezní hodnota odpovídá stavu techniky a je prokazatelně již dodržována. 
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Pozměňovací návrh 493
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí stanovené v bodech 
2.2 a 2.3 platí jako denní průměrné 
hodnoty pro celkové tuhé znečišťující 
látky, HCl, HF, NOx, SO2 a TOC (pro 
průběžné měření), jako průměrné hodnoty 
změřené ve vzorcích odebíraných v 
intervalu nejméně 30 minut a nejdéle 8 
hodin pro těžké kovy a jako průměrné 
hodnoty změřené ve vzorcích odebíraných 
v intervalu nejméně 6 hodin a nejdéle 8 
hodin pro dioxiny a furany.

Mezní hodnoty emisí stanovené v bodech 
2.2 a 2.3 platí jako denní průměrné 
hodnoty pro celkové tuhé znečišťující 
látky, HCl, HF, NOx, SO2, Hg a TOC (pro 
průběžné měření), jako průměrné hodnoty 
změřené ve vzorcích odebíraných v 
intervalu nejméně 30 minut a nejdéle 8 
hodin pro těžké kovy a jako průměrné 
hodnoty změřené ve vzorcích odebíraných 
v intervalu nejméně 6 hodin a nejdéle 8 
hodin pro dioxiny a furany.

Or. de

Odůvodnění

Podle směrnice o spalování odpadů (2000/76/ES), jež má být nahrazena tímto návrhem 
směrnice, je mimo jiné třeba provádět průběžná měření u těžkých kovů, jakmile jsou k 
dispozici vhodné postupy měření.  To platí i pro rtuť (Hg). 

Pozměňovací návrh 494
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 2.2 – tabulka – sloupec 2 – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30 20

Or. de
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Odůvodnění

Mezní hodnota odpovídá stavu techniky a je prokazatelně již dodržována. 

Pozměňovací návrh 495
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 2.2 – tabulka – sloupec 2 – řádek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

500 200

Or. en

Odůvodnění

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Pozměňovací návrh 496
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 2.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví postupem projednávání ve 
výborech harmonizovanou metodu, na 
jejímž základě bude příslušný orgán 
požadovat, aby zařízení na spoluspalování 
odpadu prokázalo, že produkované TOC 
a SO2 nejsou výsledkem spalování 
odpadu.

Or. en



AM\743553CS.doc 85/111 PE412.329v01-00

CS

Odůvodnění

Je třeba stanovit metodu, na jejímž základě lze u cementářské pece prokázat, že  produkované 
SO2 / TOC nejsou výsledkem spalování odpadu, a využít tak výjimky. Tato metoda by měla být 
na úrovni EU harmonizována za účelem zajištění jejího běžného užívání jak místními orgány 
všech členských států, tak u každého případu spoluspalování odpadů v cementářských pecích. 

Pozměňovací návrh 497
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3a Používá-li se ke snížení emisí u NOx 
amoniak nebo podobné látky, musí úřad, 
který uděluje povolení, stanovit mezní 
hodnotu pro emise amoniaku vznikající 
při odstraňování dusíku. 

Or. de

Odůvodnění

Ke snížení emisí amoniaku je z důvodu ochrany životního prostředí třeba, aby příslušný orgán 
stanovil příslušnou prahovou hodnotu.  

Pozměňovací návrh 498
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3.1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty emisí Cproc vyjádřené jako
denní průměrné hodnoty emisí 
(v mg/Nm³)  platné do 31. prosince 2015 

Mezní hodnoty emisí Cproc vyjádřené jako
denní průměrné hodnoty emisí 
(v mg/Nm³)  platné do 31. prosince 2013

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba, aby pozitivní dopad na životní prostředí a zdraví byl patrný co nejdříve. Proto by se 
mělo datum vstupu v platnost dosažitelné mezní hodnoty emisí v případě spoluspalování 
odpadu ve spalovacích  zařízeních posunout o dva roky dopředu.   

Pozměňovací návrh 499
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1 Mezní hodnoty emisí Cproc vyjádřené 
jako denní průměrné hodnoty emisí 
(v mg/Nm³) platné do 31. prosince 2015

Mezní hodnoty emisí Cproc vyjádřené 
jako  denní průměrné hodnoty emisí 
(v mg/Nm³)

Pro určení jmenovitého tepelného 
příkonu spalovacích zařízení platí 
agregační pravidla vymezená v článku 32.

Mezní hodnoty emisí Cproc vyjádřené 
jako denní průměrné hodnoty emisí 
(v mg/Nm³) jsou stanoveny v rámci 
mezních hodnot emisí vymezených v části 
2 přílohy V. 

Půlhodinové průměrné hodnoty jsou 
nutné pouze k výpočtu denních 
průměrných hodnot.
Cproc pro tuhá paliva s výjimkou 
biomasy  (vztaženo na obsah kyslíku (O2) 
6 %):

Tabulky, které je třeba vypustit

Or. en

Odůvodnění

Je-li spoluspalován odpad, platí směšovací pravidlo (příloha VI, část  4, bod 1), které 
představuje naměřený průměr emisí pocházejících z odpadů a paliva. Pro účely souladu, 
srozumitelnosti a logiky by měly být mezní hodnoty emisí Cproc, jež se užívají u emisí při 
běžném provozu velkých spalovacích zařízení, shodné s mezními hodnotami emisí pro velká 
spalovací zařízení, které jsou stanoveny v příloze V.  Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
oprava nedostatku v přepracované verzi, která zabrání zdvojení příslušných ustanovení.  
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Pozměňovací návrh 500
Christian Ehler

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3.1 – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Cproc pro tuhá paliva s výjimkou biomasy  (vztaženo na obsah kyslíku (O2) 6 %):

Znečišťující 
látka

< 50 
MW

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Tuhé 
znečišťující 
látky (prach)

50 50 30 30

Pozměňovací návrh

Cproc pro tuhá paliva s výjimkou biomasy  (vztaženo na obsah kyslíku (O2) 6 %):

Znečišťující 
látka

< 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MW

SO2
všeobecný 

případ

- 850 200 200

SO2 při 
použití paliv s 

vysokým 
obsahem síry

- 850 400 nebo stupeň 
odsíření ≥ 92 %

400 nebo stupeň 
odsíření ≥ 95 %

NOx - 400 200
300 v případě spalování  

hnědého uhlí

200

Tuhé 
znečišťující 
látky (prach)

50 50 30 30

Or. de



PE412.329v01-00 88/111 AM\743553CS.doc

CS

Odůvodnění

Návrh  z větší části odpovídá  platným ustanovením směrnice 2000/76/ES pro případ vyššího 
přirozeného obsahu síry v palivu. U navrhované minimální hodnoty odsíření jsou již hranice 
technické proveditelnosti téměř vyčerpány.  Při  spalování hnědého uhlí  v zařízeních s 
příkonem 100–300 MWth mohou být mezní hodnoty emisí NOx pomocí hospodářsky 
přiměřeného úsilí dosaženy.

Pozměňovací návrh 501
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento bod byl vypuštěn

Or. en

Odůvodnění

Je-li spoluspalován odpad, platí směšovací pravidlo (příloha VI, část  4, bod 1), které 
představuje naměřený průměr emisí pocházejících z odpadů a paliva.  Pro účely souladu, 
srozumitelnosti a logiky by měly být mezní hodnoty emisí Cproc, jež se užívají u emisí při 
běžném provozu velkých spalovacích zařízení, shodné s mezními hodnotami emisí pro velká 
spalovací zařízení, které jsou stanoveny v příloze V.  Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
oprava nedostatku v přepracované verzi, která zabrání zdvojení příslušných ustanovení.  

Pozměňovací návrh 502
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3.2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2 Mezní hodnoty emisí Cproc vyjádřené 
jako denní průměrné hodnoty (v mg/Nm³) 
platné od 1. ledna 2016.

3.2 Mezní hodnoty emisí Cproc vyjádřené 
jako denní průměrné hodnoty (v mg/Nm³) 
platné od 1. ledna 2014.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba, aby pozitivní dopad na životní prostředí a zdraví byl patrný co nejdříve. Proto by se 
mělo datum vstupu v platnost dosažitelné mezní hodnoty emisí v případě spoluspalování 
odpadu ve spalovacích  zařízeních posunout o dva roky dopředu.   

Pozměňovací návrh 503
Christian Ehler

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3.2.1 – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Mezní hodnota emisí Cproc pro tuhá paliva s výjimkou biomasy (vztaženo na obsah kyslíku 
(O2) 6 %):

Znečišťující 
látka

< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400
pro rašelinu: 

300

200 200

NOx - 300

pro práškové 
hnědé uhlí : 

400

200 200

Tuhé 
znečišťující 
látky (prach)

50 30 25

pro rašelinu: 20

20

Pozměňovací návrh

Mezní hodnota emisí Cproc pro tuhá paliva s výjimkou biomasy (vztaženo na obsah kyslíku 
(O2) 6 %):

Znečišťující 
látka

< 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2
obecný 
případ

- 400

pro rašelinu: 300

200 200

SO2 při 
použití paliv s 

vysokým 

- 400
(pro rašelinu:

300)

400 nebo stupeň 
odsíření ≥ 92 %

400  a stupeň 
odsíření ≥ 96 %
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obsahem síry
NOx - 300

pro práškové 
hnědé uhlí 400

200
300 v případě spalování  

hnědého uhlí

200

Tuhé 
znečišťující 
látky (prach)

50 30 25

pro rašelinu: 20

20

Znečišťující 
látka

< 50 
MW

50–100 MW 100–100 MW > 300 MW

Or. de

Odůvodnění

Mezních hodnot emisí SO2 nelze u stávajících zařízení, která používají paliva s vysokým 
obsahem síry, pomocí hospodářsky přiměřeného úsilí dosáhnout.  U navrhované minimální 
hodnoty odsíření jsou již hranice technické proveditelnosti téměř vyčerpány.  V případě Nox 
nebudou Komisí navrhované mezní hodnoty u zařízení s jmenovitým tepelným příkonem 100-
300 MWth  pomocí hospodářsky přiměřeného úsilí dosažitelné. 

Pozměňovací návrh 504
Christian Ehler

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3.2.2 – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Mezní hodnota emisí Cproc pro tuhá paliva s výjimkou biomasy (vztaženo na obsah kyslíku 
(O2) 6 %):

Znečišťuj
ící látka

< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

pro rašelinu: 
300

200

pro rašelinu: 300, 
s výjimkou 

spalování ve 
fluidním loži 250

150

pro cirkulační nebo tlakové 
spalování ve fluidním loži 
nebo, v případě spalování 

rašeliny, pro všechno 
spalování ve fluidním loži: 

200

NOx - 300 200 150
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pro rašelinu: 
250

pro spalování práškového 
hnědého uhlí: 200

Tuhé 
znečišťují
cí látky 
(prach)

50 20 20 10

pro rašelinu: 20

Pozměňovací návrh

Mezní hodnota emisí Cproc pro tuhá paliva s výjimkou biomasy (vztaženo na obsah kyslíku 
(O2) 6 %):

Znečišťující 
látka

< 50 MWth 50–100 
MWth

100–300 MWth > 300 MWth

SO2

všeobecný 
případ

- 400

pro rašelinu: 
300

200

pro rašelinu: 300, 
s výjimkou spalování ve 

fluidním loži 250

150

pro cirkulační nebo 
tlakové spalování ve 
fluidním loži nebo, 
v případě spalování 

rašeliny, pro všechno 
spalování ve fluidním loži: 

200

SO2 při 
použití paliv 
s vysokým 

obsahem síry

- 400 (pro 
rašelinu: 

300)

300 nebo stupeň odsíření 
≥ 92%

400 a stupeň odsíření 
≥ 96%

NOx - 300

pro rašelinu: 
250

200

u spalování hnědého 
uhlí: 300

150

u spalování hnědého uhlí:
200

Tuhé 
znečišťující 
látky (prach)

50 20 20 10

pro rašelinu: 20

Or. de

Odůvodnění

Návrh se z větší části zaměřuje na platné předpisy směrnice 2000/76/ES pro případ vyššího 
přirozeného obsahu síry v palivu. U navrhované minimální hodnoty odsíření jsou již hranice 
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technické proveditelnosti téměř vyčerpány.  Komisí navrhované mezní hodnoty NOx u 
spalování hnědého uhlí i v nových zařízeních přes 100 MWth nebudou pomocí přiměřeného 
úsilí dosažitelné. 

Pozměňovací návrh 505
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha VI – část 4 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zvláštní ustanovení pro 
spoluspalování odpadů v metalurgických 
pecích
3a.1  Požadavky týkající se uplatňování 
směšovacího pravidla (příloha VI část 4 
bod 1)  u metalurgických pecí se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 69 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Odpady se spalují ve větším množství v metalurgických pecích, a tudíž  v zařízení na 
spoluspalování, které není v této příloze uvedeno. Pro metalurgické spalovací procesy je však 
třeba vytvořit zvláštní předpisy. 

Je nutné, aby Komise provedla změnu přílohy, pro případy, kdy jsou větší odpadní toky 
vedeny do jiných zařízení na spoluspalování, jež nejsou v příloze uvedena, což   je také cílem 
současné směrnice o spalování, která má být  nahrazena směrnicí o průmyslových emisích. 

Pozměňovací návrh 506
Karin Scheele

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) průběžná měření následujících látek: a) průběžná měření následujících látek: 
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NOx za předpokladu, že jsou stanoveny 
mezní hodnoty emisí, CO, celkové tuhé 
znečišťující látky, celkový organický uhlík, 
HCl, HF a SO2;

NOx za předpokladu, že jsou stanoveny 
mezní hodnoty emisí, CO, celkové tuhé 
znečišťující látky, celkový organický uhlík, 
HCl, HF a SO2, Hg;

Or. de

Odůvodnění

Podle stávající směrnice o spalování je mimo jiné třeba provádět průběžná měření u těžkých 
kovů, jakmile jsou k dispozici vhodné postupy měření.  To platí i pro rtuť (Hg). 

Pozměňovací návrh 507
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Takové ustanovení by ohrozilo spalování odpadu ve funkci paliva, neboť dotčená zařízení 
nemohou nikdy prokázat, že jejich emise nejsou vyšší než předepsané mezní hodnoty emisí, i 
když tomu tak ve skutečnosti je, zatímco  zařízení, která používají jiná paliva než odpad, 
mohou být schopna to prokázat.  Proto by následně byla zařízení spalující odpad 
diskriminována. 
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Pozměňovací návrh 508
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

V případě plynů uvedených v bodě 2.5 není možné povolit úplnou výjimku z měření. Jednak 
nelze zaručit trvalé dodržování pevně stanovených mezních hodnot, a jednak je vhodné povolit 
přinejmenším pravidelné provádění měření. Pokud jde o NOx, je nutné provádět průběžná 
měření, protože tyto látky přestavují riziko z hlediska kvality ovzduší i zdraví.

Pozměňovací návrh 509
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

předepsané mezní hodnoty emisí.

Or. en

Odůvodnění

Bez sledování není možné zajistit, aby spalování odpadu nemělo za následek emise HCl, HF, 
SO2 či NOx vyšší než jsou mezní hodnoty emisí, a to z důvodu různorodosti odpadu a jeho 
případné kontaminace chloridy, fluoridy nebo sírou.  Nepochází-li odpad ze stejnorodých 
výrobních zdrojů, měla by vždy být průběžně prováděna měření.  Kvalita hodnocení měření 
záleží do značné míry na vzorcích odpadu, proto může smíšený odpad pocházející z různých 
zdrojů zapříčinit špatnou kvalitu vzorků.  

Pozměňovací návrh 510
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Udělit na základě kvality emisí výjimku z měření u HCl, HF a SO2 pro spalování či 
spoluspalování odpadu není realistické. Bez sledování není možné zajistit, aby spalování 
odpadu nemělo za následek emise HCl, HF  či SO2 vyšší než jsou mezní hodnoty emisí, a to z 
důvodu různorodosti odpadu a jeho případné kontaminace chloridy, fluoridy nebo sírou. 
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Pozměňovací návrh 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zmírnění sledování u menších zařízení na spalování odpadu, jež jsou často provozována 
malými a středně velkými podniky, by nemělo být omezeno na stávající zařízení.  

Posouzení toho, zda je předepsaná mezní hodnota emisí dodržována, závisí na hodnocení 
provedeném odborníky a založeném na technických znalostech.  Pozměňovací návrh v prvním 
pododstavci je přípustný podle ustanovení článku 80a jednacího řádu na základě úzké 
spojitosti mezi oběma pododstavci přílohy VI část 6 číslo 2.5.

Pozměňovací návrh 512
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5. Příslušný orgán se může rozhodnout 
nevyžadovat průběžné měření látek HCl, 
HF a SO2 v  zařízeních na spalování 
odpadu  nebo zařízeních na  spoluspalování 
odpadu a vyžadovat pravidelné měření, jak 

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

je stanoveno v bodě 2.1 písm. c), nebo
žádné měření, pokud provozovatel může 
na základě informací o kvalitě 
příslušného odpadu prokázat, že emise 
těchto znečišťujících látek nemohou být za 
žádných okolností vyšší, než jsou 
předepsané mezní hodnoty emisí.

Or. en

Odůvodnění

Musíme zajistit, aby bylo snižování požadavků na sledování odůvodněné.  Za účelem zajištění 
dodržování těchto požadavků by měla být tato zařízení namátkově kontrolována. 

Pozměňovací návrh 513
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 2.5 – pododstavec 1.
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Pozměňovací návrh 514
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se předkládá v souladu s pozměňovacím návrhem týkajícím se bodu 
2.5 pododstavce 1.

Pozměňovací návrh 515
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán se může rozhodnout 
nevyžadovat průběžné měření NOx a 
vyžadovat pravidelné měření, jak je 
stanoveno v bodě 2.1 písm. c) ve 

První pododstavec neplatí u smíšeného 
odpadu pocházejícího z různých zdrojů, 
u kterého je vyžadováno průběžné měření. 
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stávajících zařízeních na spalování 
odpadu se jmenovitou kapacitou menší 
než 6t/h nebo ve stávajících zařízeních na 
spoluspalování odpadu se jmenovitou 
kapacitou menší než 6t/h, pokud 
provozovatel může na základě informací o 
kvalitě příslušného odpadu, používaných 
technologiích a výsledků monitorování 
emisí prokázat, že emise NOx nemohou 
být za žádných okolností vyšší, než je 
předepsaná mezní hodnota emisí.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 2.5 – pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 516
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

První pododstavec nemusí platit 
u smíšeného odpadu pocházejícího 
z různých zdrojů, u kterého je vyžadováno 
průběžné měření. 

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 2.5 – pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 2.5 – pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 518
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán se může rozhodnout 
nevyžadovat průběžné měření NOx a 
vyžadovat pravidelné měření, jak je 

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

jak je stanoveno v bodě 2.1 písm. c) ve 
stávajících zařízeních na spalování odpadu 
se jmenovitou kapacitou menší než 6t/h 
nebo ve stávajících zařízeních na 
spoluspalování odpadu se jmenovitou 
kapacitou menší než 6t/h, pokud 
provozovatel může na základě informací o 
kvalitě příslušného odpadu, používaných 
technologiích a výsledků monitorování 
emisí prokázat, že emise NOx nemohou 
být za žádných okolností vyšší, než je 
předepsaná mezní hodnota emisí. 
V případě porušení podmínek uvedených 
v povolení vyžaduje příslušný orgán 
pravidelná měření.  

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu 2.5 – pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 519
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat méně než dvě měření ročně 
nebo žádné měření pro těžké kovy a pro 
dioxiny a furany  v těchto případech:

vypouští se

a) emise z procesů spalování a 
spoluspalování odpadu  leží za všech 
okolností  pod úrovní 50 % mezních 
hodnot emisí;
b) odpady určené ke spoluspalování nebo 
spalování sestávají pouze z určitých 
tříděných spalitelných frakcí odpadů 
neklasifikovaných jako nebezpečné, které 
jsou nevhodné k recyklaci a vykazují 
určité vlastnosti a které jsou dále 
specifikovány na základě posouzení 
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uvedeného v písmenu c);
c) provozovatel může prokázat na základě 
údajů o kvalitě příslušných odpadů a 
monitorování  emisí , že emise jsou za 
všech okolností významně nižší, než jsou 
mezní hodnoty emisí pro těžké kovy, 
dioxiny a furany;

Or. en

Odůvodnění

Je nezodpovědné povolit neprovádění měření u emisí těžkých kovů, dioxinů a furanů.   
Současné požadavky na sledování zahrnují pouze 0,2 % provozní doby, nezohledňují  období 
zahájení a ukončení provozu zařízení, při kterých nelze získat hodnověrné vzorky škodlivých
látek produkovaných spalovacím zařízením.  Tato směrnice by měla být v souladu s vývojem v 
oblasti monitorovací technologie. 

Pozměňovací návrh 520
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat méně než dvě měření ročně
nebo žádné měření pro těžké kovy a pro
dioxiny a furany v těchto případech: 

2.6. Příslušný orgán vyžaduje pravidelná
měření pro těžké kovy, dioxiny a furany a 
pravidelné odebírání vzorků 
halogenovaných dioxinů. Pravidelná
měření mohou být nahrazena dvěma 
měřeními ročně v těchto případech: 

Or. en

Odůvodnění

Je nezodpovědné povolit neprovádění měření u emisí těžkých kovů, dioxinů a furanů.   
Současné požadavky na sledování zahrnují pouze 0,2 % provozní doby, nezohledňují období 
zahájení a ukončení provozu zařízení, při kterých nelze získat hodnověrné vzorky škodlivých 
látek produkovaných spalovacím zařízením. Tato směrnice by měla být v souladu s vývojem v 
oblasti monitorovací technologie. Kromě toho, jedinými dioxiny, u kterých jsou v současné 
době u spalovacích zařízení odebírány vzorky, jsou chlorované sloučeniny. Např. ostatním 
halogenovaným a smíšeným chloro-bromovým látkám není momentálně věnována žádná 
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pozornost.  

Pozměňovací návrh 521
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat méně než dvě měření ročně 
nebo žádné měření pro těžké kovy a pro 
dioxiny a furany  v těchto případech:

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat méně než šestiměsíční testovací 
období ročně pro průběžné měření obsahu 
těžkých kovů s minimální délkou 
testovacího období 3 měsíců ročně; 
Příslušný orgán se může rozhodnout
vyžadovat místo průběžného odebírání 
vzorků u dioxinů a furanů alespoň 4 14 –
denní série odebírání vzorků a analýzy 
měření za rok v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly být oprávněny provádět měření u emisí těžkých kovů, dioxinů a 
furanů v ovzduší nezávisle na zprávách o kvalitě odpadu vydaných provozovateli .  Kontrola 
kvality odpadu není dostatečně spolehlivým mechanizmem, který by zabránil nebezpečným 
emisím, neboť nebezpečí smíšeného odpadu nelze vyloučit a v případě smíšeného odpadu z 
různých zdrojů nemusí být k dispozici hodnověrné důkazy. 

Pozměňovací návrh 522
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat méně než dvě měření ročně 
nebo žádné měření pro těžké kovy a pro 
dioxiny a furany  v těchto případech:

2.6. Příslušný orgán se může rozhodnout 
vyžadovat méně než šestiměsíční testovací 
období ročně pro průběžné měření obsahu 
těžkých kovů s minimální délkou 
testovacího období 3 měsíců ročně; a 
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vyžadovat místo průběžného odebírání 
vzorků u dioxinů a furanů alespoň 4 série 
odebírání vzorků po období 14 dnů a 
roční analýzu v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Je nepřípustné povolit neprovádění měření u emisí těžkých kovů, dioxinů a furanů ve vzduchu 
na základě zpráv vydaných provozovateli o kvalitě odpadu.  Bude-li od sledování upuštěno, 
dvě podmínky se stanou irelevantními, neboť nebudou k dispozici informace o sledování pro 
zhodnocení emisí. Kontrola kvality odpadu není dostatečně spolehlivým mechanizmem, který 
by zabránil nebezpečným emisím, neboť u smíšeného odpadu je nelze vyloučit.  Bez sledování 
by docházelo ke  zvyšování emisí, aniž by mu byla věnována pozornost. 

Pozměňovací návrh 523
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provozovatel může prokázat na základě 
údajů o kvalitě příslušných odpadů a 
monitorování  emisí, že emise jsou za 
všech okolností významně nižší, než jsou
mezní hodnoty emisí pro těžké kovy, 
dioxiny a furany;

c) provozovatel může prokázat na základě 
údajů o kvalitě příslušných odpadů a 
monitorování  emisí, že emise jsou za 
všech okolností významně nižší, než jsou 
mezní hodnoty emisí pro těžké kovy, 
dioxiny a furany; Důkaz kvality 
příslušného odpadu lze podat 
prostřednictvím dodržování požadavků 
podle čl. 47 odst. 4 a.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 47 odst. 4a nový popř. příloha VI část 9 nová.
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Pozměňovací návrh 524
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Příloha VI – část 6 – bod 2.6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) provozovatel může prokázat, že není 
zpracováván elektronický odpad ani 
odpad obsahující chlorované sloučeniny

Or. en

Odůvodnění

Hlavním zdrojem dioxinu je spalování chlorovaných sloučenin a jedním z nejvýznamnějších 
zdrojů těžkých kovů je elektronický odpad. Takový odpad by proto neměl být spalován v 
zařízeních, kde se neměří dioxiny ani těžké kovy. 

Pozměňovací návrh 525
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VI – část 8 – bod 1.1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro oxid uhelnatý (CO): d) pro oxid uhelnatý (CO):

-i) minimálně 97 % denních průměrných 
hodnot za rok nepřekročí mezní hodnotu 
emisí stanovenou v části 3 bodě 1.5 písm. 
a);

i) v případě zařízení na spalování odpadu: i) v případě zařízení na spalování odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný:

– minimálně 97 % denních průměrných 
hodnot za rok nepřekročí mezní hodnotu 
emisí stanovenou v části 3 bodě 1.5 písm. 
a);
a a
– minimálně 95 % všech desetiminutových 
průměrných hodnot za období 24 hodin 
nebo všechny půlhodinové průměrné 
hodnoty za stejné období nepřekročí mezní 

– minimálně 95 % všech desetiminutových 
průměrných hodnot za období 24 hodin 
nebo všechny půlhodinové průměrné 
hodnoty za stejné období nepřekročí mezní 
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hodnoty emisí stanovené v části 3 bodě 1.5 
písm. b) a c)

hodnoty emisí stanovené v části 3 bodě 1.5 
písm. b) a c)

ia) v případě zařízení na spalování 
nebezpečného odpadu:
– minimálně 95 % všech desetiminutových 
průměrných hodnot za období 1 měsíce 
nebo všechny půlhodinové průměrné 
hodnoty za období 24 hodin nepřekročí 
mezní hodnoty emisí stanovené v části 3 
bodě 1.5 písm. b) a c)

ii) v případě zařízení na spoluspalování 
odpadu: jsou splněna ustanovení části 4.

ii) v případě zařízení na spoluspalování 
odpadu: jsou splněna ustanovení části 4.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení na spalování nebezpečného odpadu čelí vzhledem k různorodějšímu odpadu a 
odlišnému postupu (používání rotačních pecí) jiným problémům než zařízení na spalování  
odpadu komunálního. Zařízení na spalování komunálního odpadu mají jiné nejvyšší hodnoty 
CO než zařízení na spalování nebezpečného odpadu.  Možnost vypočítat průměrné mezní 
hodnoty emisí za delší období je proto opodstatněná. 

Pozměňovací návrh 526
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Příloha VI – část 8 – bod 1.1 – písm. d – podbod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) v případě zařízení na spalování 
nebezpečného odpadu:

– minimálně 95 % všech desetiminutových 
průměrných hodnot nebo všechny 
půlhodinové průměrné hodnoty za období 
24 hodin nepřekročí mezní hodnoty emisí 
stanovené v části 3 bodě 1.5 písm. b) a c)

Or. en
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Odůvodnění

Ve spalovacích zařízeních, která používají nebezpečný odpad, postup, způsob provozu 
zařízení a různý typ odpadu může zapříčinit krátkodobé vysoké hodnoty CO, i když emise 
měřené v průběhu delšího období mohou vykazovat nepřekročení povinných prahů.  Z těchto 
čistě technických důvodů plnění 10-minutových hodnot pro CO musí být hodnoceno na 
základě období delších než 24 hodin. 

Pozměňovací návrh 527
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha VI – část 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část 8a 
Předpisy pro odpady při spalování v 

zařízeních na spoluspalování 
Komise stanoví vstupní mezní hodnoty pro 
odpady při spalování v zařízeních 
na spoluspalování odpadu a také 
odpovídající pravidla k jejich dodržování a 
dozoru nad nimi.  Vezme přitom v úvahu 
příslušné normy CEN.
Tato opatření, jejichž účelem je doplnit 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 69 
odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 47 (4a) nový. 

Za účelem omezení množství znečišťujících látek ve zbytkových odpadech 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.
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Pozměňovací návrh 528
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Příloha VII – část 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě používání nátěrových hmot, 
laků, adhesivních materiálů nebo 
tiskařských barev lze využít následujícího 
plánu. Tam, kde tato metoda není vhodná, 
může příslušný orgán provozovateli povolit 
použití jakéhokoli alternativního plánu, 
jímž se dosáhne snížení emisí 
rovnocenného snížením dosaženým 
v případě použití mezních hodnot emisí z 
částí 2 a 3. Návrh plánu zohlední tyto 
skutečnosti:

1. V případě používání nátěrových hmot, 
laků, adhesivních materiálů nebo 
tiskařských barev lze využít následujícího 
plánu. U dalších průmyslových činností 
nebo tam, kde tato metoda není vhodná, 
může příslušný orgán provozovateli povolit 
použití jakéhokoli alternativního plánu, 
jímž se dosáhne snížení emisí 
rovnocenného snížením dosaženým 
v případě použití mezních hodnot emisí z 
částí 2 a 3. Návrh plánu zohlední tyto 
skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

Rozsah uplatňování postupu snižování emisí by neměl být omezen na zmíněné příklady, nýbrž 
používán i pro jinou průmyslovou činnost. Tak tomu jasně bylo i v případě původní směrnice 
o VOC(1999/13/ES) a mělo by tomu tak být i u této směrnice. 

Pozměňovací návrh 529
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Příloha VII – část 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě používání nátěrových hmot, 
laků, adhesivních materiálů nebo 
tiskařských barev lze využít následujícího 
plánu. Tam, kde tato metoda není vhodná, 
může příslušný orgán provozovateli povolit 
použití jakéhokoli alternativního plánu, 
jímž se dosáhne snížení emisí 
rovnocenného snížením dosaženým 
v případě použití mezních hodnot emisí z 

1. V případě používání nátěrových hmot, 
laků, adhesivních materiálů nebo 
tiskařských barev lze využít následujícího 
plánu. U dalších průmyslových činností 
nebo tam, kde tato metoda není vhodná, 
může příslušný orgán provozovateli povolit 
použití jakéhokoli alternativního plánu, 
jímž se dosáhne snížení emisí 
rovnocenného snížením dosaženým 
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částí 2 a 3. Návrh plánu zohlední tyto 
skutečnosti:

v případě použití mezních hodnot emisí z 
částí 2 a 3. Návrh plánu zohlední tyto 
skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec je třeba uvést do souladu s článkem 54 o uplatňování postupu  snižování emisí 
u průmyslových činností.

Pozměňovací návrh 530
Péter Olajos

Návrh směrnice
Příloha VIII – část 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zkoušky akutní toxicity se provádějí
u některých druhů měkkýšů, korýšů, ryb 
a planktonu , které se v oblastech 
vypouštění běžně vyskytují. Navíc se 
budou provádět zkoušky na vzorcích 
slanovodních druhů korýšů (Artemia 
salina). Zkoušky akutní toxicity se 
provádějí  u některých druhů měkkýšů, 
korýšů, ryb a planktonu , které se 
v oblastech vypouštění běžně vyskytují. 
Navíc se budou provádět zkoušky na 
vzorcích slanovodních druhů korýšů 
(Artemia salina).

1. Zkoušky akutní toxicity se 
provádějí u druhů, které jsou pro oblasti 
vypouštění typické. 

Or. en

Odůvodnění

Zkoušky u žijících druhů by měly být minimalizovány, čehož lze dosáhnout pouze tak, že se  
zkoušky budou  provádět pouze  u  druhů, které se v oblastech vypouštění běžně vyskytují. 
Provádění zkoušek u slanovodních druhů korýšů není relevantní tam, kde nedochází k 
vypouštění do slaných vod.
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Pozměňovací návrh 531
Péter Olajos

Návrh směrnice
Příloha VIII – část 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezní hodnoty emisí, které jsou 
vyjádřeny jako koncentrace v hmotnosti na 
metr krychlový (Nm3), se vypočtou při 
teplotě 273,15 K, tlaku 101,3 kPa a po 
korekci na obsah vodní páry v odpadních 
plynech.

1. Mezní hodnoty emisí, které jsou 
vyjádřeny jako koncentrace v hmotnosti na 
metr krychlový (Nm3), se vypočtou při 
teplotě 273,15 K, tlaku 101,3 kPa. 

Or. en

Odůvodnění

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Pozměňovací návrh 532
Péter Olajos

Návrh směrnice
Příloha VIII – část 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b)  u zařízení na koncentraci kyselého 
odpadu 500 mg/Nm3 jako hodinový 
průměr;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Limit u zařízení na koncentraci kyselého odpadu ve výši 500 mg/Nm3 obsažený v 92/112/EHS 
nebyl nikdy v průmyslu používán a není zřejmé, na jaký provoz by se měl uplatňovat.  U 
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dokumentů týkajících se nejlepších dostupných metod v průmyslu se žádný podobný  limit 
nevyskytuje.

Pozměňovací návrh 533
Péter Olajos

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené případně 
v přílohách V až VIII.

Tyto mezní hodnoty však nesmí překročit 
mezní hodnoty emisí stanovené případně 
v čl. 14 odst. 1 písm. a). 

Jsou–li mezní hodnoty emisí, příslušné 
parametry a technická opatření stanoveny 
v souladu s tímto odstavcem, měly by být 
důvody pro povolení hodnot emisí, jak je 
stanoveno v referenčních dokumentech 
týkajících se nejlepších dostupných metod, 
doloženy a zdůvodněny v příloze 
k podmínkám pro povolení. 

Or. en

Odůvodnění

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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