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SDĚLENÍ ČLENŮM
(0037/2008)

Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích 
(integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování)
(KOM(2007)844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů posuzuje poradní skupina právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise jakýkoliv návrh Komise na přepracování.

V příloze zasíláme stanovisko poradní skupiny k výše uvedenému návrhu.

Výbor pro právní záležitosti předpokládá, že své stanovisko k návrhu předloží na své schůzi 
ve dnech 25.–26. června 2008.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRO VNITŘNÍ POLITIKY

Příloha
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PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 5. května 2008

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované 
prevenci a omezování znečištění)
KOM(2007) 844 v konečném znění ze dne 21. 12. 2007 – 2007/0286(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 
16., 22., 24. a 31. ledna, 13. února a 3. dubna 2008 sešla poradní skupina složená ze zástupců 
právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala uvedený návrh 
předložený Komisí.

Na těchto schůzích1 dospěla poradní skupina společnou dohodou a na základě posouzení 
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovávají směrnice Rady 
78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého, směrnice Rady 
82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí 
ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním, směrnice 
Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů snižování 
a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého, směrnice Rady 
96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, směrnice Rady 
1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin 
vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých 
zařízeních, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 
2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení k následujícím závěrům.

1) Poradní skupina vzala na vědomí, že po termínu, k němuž byl návrh přepracovaného znění 
předložen legislativnímu orgánu, byla směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 
                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 

anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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o integrované prevenci a omezování znečištění zrušena a nahrazena směrnicí 2008/1/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování 
znečištění (kodifikované znění)1. Veškeré odkazy na směrnici 96/61/ES uvedené 
v přepracovaném znění je tudíž třeba chápat jako odkazy na směrnici 2008/1/ES.

2) Níže uvedené pasáže z návrhu přepracovaného znění měly být zvýrazněny použitím šedého 
podkladu písma, který označuje změny věcného obsahu:
– v bodě 5) článku 3 formulace „mezní hodnoty emisí mohou být též stanoveny pro určité 
skupiny, druhy či kategorie látek“, která již byla označena dvojitým přeškrtnutím;
– v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci slova „či na různých místech“;
– v čl. 9 odst. 2 druhém pododstavci slova „nebo životního prostředí“ (která byla označena 
z každé strany šipkou);
– v čl. 35 odst. 1 poslední věta „Členské státy mohou požadovat, aby se takové monitorování 
provádělo na náklady provozovatele.“ (Věta již byla označena dvojitým přeškrtnutím.);
– v čl. 43 odst. 2 poslední věta „Nejméně každé tři roky se provede kalibrace (rekalibrace) 
pomocí souběžně provedených měření referenčními metodami.“ (Věta již byla označena 
dvojitým přeškrtnutím);
– v příloze I bodě 1.4  slovo „uhlí“ (již označené dvojitým přeškrtnutím) a slovo „paliv“;
– v příloze I celé znění bodu 5.1. písm. h) a bodu 5.1. písm. k);
– v příloze I bodě 6.4. písm. b) podbodě ii) formulace „v průměru za čtvrtletí“ (již označená 
dvojitým přeškrtnutím);
– v příloze V části 1 bodě 2 výrazy „Kamenné a hnědí uhlí“, „Biomasa“ a „Rašelina“;
– v příloze V části 1 bodě 5 poznámce (4) slova „a CO“.

3) V čl. 3 bodě 26) mělo být slovo „pokud“ stojící před výrazy „jsou látky“ označené z každé 
strany šipkou.

4) Poradní skupina vzala na vědomí fakt, že výrazy „uvědomí veřejnost“ a „a“ v čl. 26 odst. 
3 byly označeny dvojitým přeškrtnutím omylem. Uvedené výrazy by měly být v textu opět 
použity a úvodní formulace by tedy měla znít následovně: „Po přijetí rozhodnutí o udělení, 
přezkoumání či aktualizaci povolení nebo o přijetí či aktualizaci obecných závazných 
pravidel uvědomí příslušný orgán veřejnost a zpřístupní jí tyto informace:“.

5) V čl. 38 odst. 2 písm. a) podbodě i) má být místo odkazu na „čl. 3 bod 21)“ uveden odkaz 
na čl. 3 odst. 20).

6) V čl. 47 odst. 4 písm. b) má být formulace „nebo spoluspálení“ označena z každé strany 
šipkou.

7) Označení „(2)“ v příloze V části 1 bodě 4, které je uvedeno před pasáží, jež byla dvojitě 
přeškrtnuta, mělo být rovněž označeno dvojitým přeškrtnutím.

8) V příloze V části 3 bodě 3 měl být výraz „za“ označen z každé strany šipkou (stejně jako 
výraz „jednou“).

                                               
1 Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
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9) V příloze VI části 3 bodě 1 by mělo být označení „v bodě 2.7 části 5“ změněno na „v bodě 
2.7 části 6“.

Po přezkumu návrhu proto poradní skupina dospěla jednomyslně k závěru, že návrh 
neobsahuje žádné jiné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny v návrhu 
nebo v tomto stanovisku. Pracovní skupina také dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci 
nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
vedoucí právní služby vedoucí právní služby zastupující generální ředitelka
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