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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o Evropského parlamentu a Rady 
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování)
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

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

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

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny 
než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde 
o kodifikaci nezměněných ustanovení stávajících znění, je návrh prostou kodifikací těchto 
znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise přizpůsobený doporučením, která dala poradní skupina složená ze 
zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

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

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro zohlednění vývoje nejlepších 
dostupných technik nebo dalších změn 
souvisejících s provozem zařízení by se 
měly podmínky povolení pravidelně 
přezkoumávat a, je-li to nezbytné, 
aktualizovat, zvláště pokud Komise přijme 
nový nebo aktualizovaný referenční 
dokument k BAT.

(15) Pro zohlednění vývoje nejlepších 
dostupných technik nebo dalších změn 
souvisejících s provozem zařízení by se 
měly podmínky povolení pravidelně 
přezkoumávat a, je-li to nezbytné, 
aktualizovat.

Or. de

Odůvodnění

Příliš krátké časové odstupy při aktualizaci podmínek povolení a s tím spojená úprava nebo 
modernizace zařízení jsou v rozporu s investičními cykly provozovatele.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl ke zhoršování jakosti půdy a 
podzemních vod. Součástí podmínek 
povolení by proto mělo být monitorování 
půdy a podzemních vod a provozovatel by 
měl při úplném ukončení činností provést
sanaci daného místa.

(16) Je třeba zajistit, aby provoz zařízení 
nevedl k podstatnému zhoršování jakosti 
půdy a podzemních vod. Součástí 
podmínek povolení by proto v nutných 
a přiměřených případech mělo být 
monitorování půdy a podzemních vod 
a také povinnost provést po úplném 
ukončení činností sanaci daného místa 
podle ustanovení právních předpisů 
Společenství a vnitrostátních právních 
předpisů o odpovědnosti.

Or. de

Odůvodnění
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Na rozdíl od vody a ovzduší vykazuje půda minimální rozložení škod. Míra odchylky 
u rozborů půdy se pohybuje v průměru něco nad 100 %, což způsobuje, že půdní testy mají 
minimální výpovědní hodnotu. Pro reprodukovatelné a spolehlivé výsledky je proto nutný 
velmi důkladný průzkum. Ten však může zase poškodit nepropustné vrstvy v půdním podloží 
a vést k možnému znečištění jinak chráněných vrstev spodních vod.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc ke stanovení kritérií pro 
udělování výjimek k úrovním emisí 
souvisejícím s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány v 
referenčních dokumentech k BAT, a 
kritérií pro stanovení frekvence 
pravidelného monitorování a obsahu 
základní zprávy, jakož i kritérií, která se 
použijí pro posouzení rizik v oblasti 
životního prostředí. Komisi by měla být 
rovněž svěřena pravomoc k přijetí 
opatření k vývoji a používání nově 
vznikajících technik, v určitých případech 
ke stanovení průměrné mezní hodnoty 
emisí oxidu siřičitého, ke stanovení data, 
od kterého budou nepřetržitě měřeny 
emise těžkých kovů, dioxinů a furanů 
do ovzduší, k určení druhu a typu 
informací o provádění této směrnice, které 
členské státy zpřístupní Komisi, jakož i 
pravomoc k přizpůsobení příloh V až VIII 
vědeckému a technickému pokroku. 
V případě zařízení na spalování odpadu a 
zařízení na spoluspalování odpadu to 
může zahrnovat i stanovení kritérií, která 
by umožnila výjimky z nepřetržitého 
monitorování celkových emisí tuhých 
znečišťujících látek. Jelikož jde o opatření 
obecného významu, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice nebo její doplnění o nové jiné 
než podstatné prvky, musí se tato opatření 
přijmout podle regulativního postupu 

vypouští se
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s kontrolou uvedeného v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. de

Odůvodnění

Měla by být respektována zásada subsidiarity. Kromě toho je při postupech velmi důležitá 
účast zájmových skupin, např. odborníků z průmyslu. Technická expertiza je potřebná pro 
rozvoj technicky bezchybných a proveditelných přístupů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. „změnou provozu“ se rozumí změna 
v povaze, funkci či rozsahu zařízení či 
spalovacího zařízení, zařízení na 
spalování odpadu nebo zařízení na 
spoluspalování odpadu , která může mít 
účinky na životní prostředí;

Or. de

Odůvodnění

Rozlišování mezi „změnou“ a „podstatnou změnou“ se v praxi osvědčilo a mělo by být proto 
zachováno.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „podstatnou změnou“ se rozumí změna v 
povaze, funkci či rozsahu zařízení či 
spalovacího zařízení, zařízení na spalování 
odpadu nebo zařízení na spoluspalování 
odpadu , která může mít významné 
nepříznivé účinky na člověka nebo životní 

8. „podstatnou změnou“ se rozumí změna 
provozu, povahy, funkce či rozsahu 
zařízení či spalovacího zařízení, zařízení na 
spalování odpadu nebo zařízení na 
spoluspalování odpadu, která podle názoru 
orgánů může mít významné nepříznivé 
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prostředí. účinky na člověka nebo životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Rozlišování mezi „změnou“ a „podstatnou změnou“ se v praxi osvědčilo a mělo by být proto 
zachováno. Dále by mělo být vyjasněno, že o tom, zda se jedná o podstatnou změnu či nikoli, 
rozhoduje orgán.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Při určování nejlepší dostupné 
techniky je třeba věnovat zvláštní 
pozornost hlediskům uvedeným v příloze 
III;

Or. de

Odůvodnění

Kromě referenčních dokumentů k BAT existují ještě další informace, např. informace 
zveřejňované veřejnými mezinárodními organizacemi, které mohou být použity jako kritérium 
pro zjišťování nejlepších dostupných informací. Vypuštění této části Komisí by mělo být 
zrušeno.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „dotčenou veřejností“ se rozumí 
veřejnost, která je nebo by mohla být 
ovlivněna rozhodováním ohledně udělení 
nebo aktualizace povolení nebo podmínek 
povolení, nebo která má na tomto 
rozhodování určitý zájem; 

12. „dotčenou veřejností“ se rozumí 
veřejnost, která je nebo by mohla být 
ovlivněna rozhodováním ohledně udělení 
nebo aktualizace povolení nebo podmínek 
povolení, nebo která má na tomto 
rozhodování určitý zájem; pro účely této 
definice se předpokládá, že nevládní 
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organizace podporující ochranu životního 
prostředí a splňující požadavky 
vnitrostátních právních předpisů mají na 
tomto rozhodování zájem;

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění poslední části věty Komisí je v rozporu s Aarhuskou úmluvou a mělo by být proto 
zrušeno.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „nově vznikající technikou“ se rozumí 
novátorská technika pro průmyslovou 
činnost, která by mohla, v případě, že byla 
vyvinuta ke komerčním účelům, 
poskytovat vyšší obecnou úroveň ochrany 
životního prostředí nebo vyšší úspory 
nákladů než stávající nejlepší dostupné 
techniky;

13. „nově vznikající technikou“ se rozumí 
novátorská v průmyslu osvědčená
technika, která by mohla, v případě, že 
byla vyvinuta ke komerčním účelům, 
poskytovat srovnatelnou či vyšší obecnou 
úroveň ochrany životního prostředí nebo 
srovnatelné či vyšší úspory nákladů než 
stávající nejlepší dostupné techniky;

Or. de

Odůvodnění

Technologie by se měly osvědčit ve skutečné praxi, tj. při použití v průmyslu nebo 
v živnostenském podnikání, protože jejich úspěšné použití v laboratorních podmínkách nebo 
v pilotních projektech nemusí vždy znamenat stejně uspokojivé výsledky v každodenní praxi. 
Kromě toho by se mělo počítat i s použitím nových technologií, jejichž výsledky v oblasti 
ochrany životního prostředí nebo úspor jsou srovnatelné s výsledky stávajících technologií.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „základní zprávou“ se rozumí 
kvantifikované informace o stavu 
kontaminace půdy a podzemních vod 
nebezpečnými látkami;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) se zaměřuje na prevenci 
poškozování životního prostředí. Po úplném ukončení činnosti by měly být určujícími právní 
předpisy členských států, aby se zajistilo, že stav místa provozu odpovídá budoucímu využití. 
Je-li potřebná sanace, sanační opatření by měla být přizpůsobena budoucímu využití 
a uskutečněna na základě vyhodnocení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „ zařízením na spalování odpadu “ se 
rozumí stacionární nebo mobilní technická 
jednotka a zařízení určené k tepelnému 
zpracování odpadů, s využitím tepla 
vzniklého spalováním nebo bez něho , 
prostřednictvím  spalování oxidací odpadu 
stejně jako dalšími způsoby tepelného 
zpracování, pokud jsou látky tímto 
zpracováním vzniklé následně spáleny;

26. „zařízením na spalování odpadu“ se 
rozumí stacionární nebo mobilní technická 
jednotka a zařízení určené k tepelnému 
zpracování odpadů, s využitím tepla 
vzniklého spalováním nebo bez něho, 
prostřednictvím  spalování oxidací odpadu 
stejně jako dalšími způsoby tepelného 
zpracování, jako jsou např. pyrolýza, 
zplynování nebo plasmové procesy, pokud 
jsou látky tímto zpracováním vzniklé 
následně spáleny;

Or. de

Odůvodnění

Objasnění toho, že jsou míněny i pyrolýza, zplynování nebo plasmové procesy.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Povolení se může vztahovat na dvě či 
více zařízení  anebo části zařízení, pokud 
jsou provozované stejným provozovatelem 
na stejném místě či na různých místech .

(2) Povolení se může vztahovat na jedno či 
více zařízení  anebo jednu či více částí
zařízení, pokud jsou provozované stejným 
provozovatelem na stejném místě či na 
různých místech.

Vztahuje-li se povolení na jedno či více 
zařízení, musí požadavky této směrnice 
splňovat každé zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Různá místa provozovatele by neměla být shrnuta v jednom povolení, protože by mohly 
vzniknout problémy s přiřazením a odpovědností příslušných povolovacích orgánů na místě.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společným provozovatelem zařízení nebo 
spalovacího zařízení, zařízení na spalování 
odpadu nebo zařízení na spoluspalování 
odpadu nebo provozovateli různých částí 
takových zařízení mohou být dvě fyzické 
nebo právnické osoby či jejich větší počet.

Zařízení nebo spalovací zařízení, zařízení 
na spalování odpadu nebo zařízení na 
spoluspalování odpadu může provozovat 
pouze odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba odpovědná vůči příslušnému 
orgánu.

Or. de

Odůvodnění

Odpovědnost, zejména pokud jde o povinnosti provozovatele ve smyslu této směrnice, musí 
být jasně určena. Kromě toho potřebuje příslušný orgán k prosazení požadavků této směrnice 
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odpovědného partnera k jednání.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
alespoň každých dvanáct měsíců zprávu o 
dodržování podmínek povolení;

(1) aby operátor podal příslušnému orgánu 
zprávu o dodržování podmínek povolení, 
přičemž rozhodnutí o povolení nebo 
obecně závazná ustanovení stanovují 
intervaly pro podávání zprávy maximálně 
na 36 měsíců;

Or. de

Odůvodnění

Každoroční podávání zprávy vede k byrokratickým nákladům pro provozovatele i pro orgány, 
aniž by to životnímu prostředí přineslo nějaký konkrétní prospěch.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobí-li porušení  požadavků této 
směrnice ohrožení lidského zdraví nebo 
životního prostředí  a není-li zjednána 
náprava za podmínek podle prvního 
pododstavce písm. b), bylo provozování 
zařízení nebo spalovacího zařízení, zařízení 
na spalování odpadu nebo zařízení na 
spoluspalování odpadu  pozastaveno.

Způsobí-li porušení požadavků této 
směrnice bezprostřední ohrožení lidského 
zdraví nebo životního prostředí a není-li 
zjednána náprava za podmínek podle 
prvního pododstavce písm. b) nebo dokud 
nejsou přijata vhodná opatření 
k odstranění příčin porušení, bylo 
provozování zařízení nebo spalovacího 
zařízení, zařízení na spalování odpadu 
nebo zařízení na spoluspalování odpadu 
pozastaveno.

Or. de
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří soudržnost s ostatními právními předpisy týkajícími se 
ochrany zdraví při práci v případě, že je pozastavení provozu zařízení spojeno 
s bezprostředním ohrožením lidského zdraví. Pozastavení provozu zařízení se může na 
životním prostředí projevit negativněji než oprava během běžného provozu zařízení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. byla přijata nezbytná opatření, aby po 
úplném ukončení činností bylo možné 
zabránit jakémukoli riziku znečištění a bylo 
možné místo ukončeného provozu navrátit 
zpět do stavu definovaného v souladu s čl. 
23 odst. 2 a 3  .

8. byla přijata nezbytná opatření, aby po 
úplném ukončení činností bylo možné 
zabránit jakémukoli riziku znečištění
životního prostředí a bylo možné místo 
ukončeného provozu navrátit zpět do stavu 
odpovídajícího ustanovením čl. 23 odst. 2 
a 3.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) se zaměřuje na prevenci 
poškozování životního prostředí. Po úplném ukončení činnosti by měly být určujícími právní 
předpisy členských států, aby se zajistilo, že stav místa provozu odpovídá budoucímu využití. 
Pokud by byla potřebná sanace, sanační opatření by měla být přizpůsobena budoucímu 
využití a uskutečněna na základě vyhodnocení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) hlavních náhradních řešení navrhované 
technologie, technik a opatření, 
prověřených žadatelem, ve formě přehledu.

k) hlavních náhradních řešení navrhované 
technologie, technik a opatření, případně
prověřených žadatelem, ve formě přehledu.

Or. de
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Odůvodnění

Prověření náhradních řešení a jejich uvádění v žádosti o povolení způsobuje zbytečné 
byrokratické náklady a zpomaluje proces zpracování žádostí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijme referenční dokumenty 
k BAT na základě výsledků výměny 
informací uvedených v článku 29.

(1) Na základě výsledků výměny informací 
uvedených v článku 29 budou v 
referenčních dokumentech k BAT 
popsány zejména nejlepší dostupné 
techniky, s nimi související úrovně emisí 
a spotřeby a monitorovací opatření, 
opatření určená k sanaci místa po 
ukončení činnosti žařízení, jakož i nově 
vznikající techniky, přičemž se zvláště 
přihlédne ke kritériím uvedeným v příloze 
III. 

(2) Referenční dokumenty k BAT popisují
zejména nejlepší dostupné techniky, 
související úrovně emisí a související 
monitorování, monitorování půdy 
a podzemních vod a sanaci místa, jakož 
i nově vznikající techniky, přičemž se 
zvláště přihlédne ke kritériím uvedeným 
v příloze III. Komise případně referenční 
dokumenty k BAT přezkoumá a 
aktualizuje.

(1a) Aniž by byla dotčena ustanovení 
uvedená v odstavci 4 a v článku 68, po 
ukončení výměny informací podle odst. 1 
stanoví Komise na základě referenčního 
dokumentu k BAT opatření na omezení 
emisí (mezní hodnoty emisí, rovnocenné 
parametry či technická opatření), jakož 
i požadavky na monitorování a dosažení 
souladu jako minimální požadavky pro 
příslušnou činnost.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejich 
doplněním, se přijímají regulativním 
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postupem s kontrolou podle čl. 69 odst. 2.
Komise případně tato opatření omezující 
emise přezkoumá a aktualizuje.
(1b) Poté, co Komise předložila výboru 
návrh opatření podle čl. 69 odst. 2, jež je 
nutné provést podle odst. 2, a poté, co byla 
stanovena lhůta k předložení stanoviska 
podle čl. 5a odst. 2 věty 2 rozhodnutí 
1999/468/ES, zveřejní referenční 
dokument k BAT.
(1c) Komise přizpůsobí části 1 a 2 přílohy 
V, části 3, 4 a 5 přílohy VI, části 2, 3, 4 a 5 
přílohy VII a části 1 a 3 přílohy VIII tak, 
že opatření na omezení emisí stanoví jako 
minimální požadavky na základě 
příslušných referenčních dokumentů 
k BAT.
Taková opatření, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 69 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Je potřebné nadále zachovat výměnu informací na vypracování referenčních dokumentů 
k BAT („Sevillský proces“). V návrhu Komise však budou závazné mezní hodnoty emisí 
odvozeny z referenčního dokumentu k BAT,  což by nutně mělo negativní vliv na ochotu 
průmyslu účastnit se procesu. Stanovení mezních hodnot, které jako „evropskou bezpečnostní 
síť“ nesmí překročit žádné zařízení v žádném případě, bude proto přesunuto do postupu 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadavky na pravidelné monitorování 
v souvislosti s nebezpečnými látkami, 
které se mohou na daném místě 
vyskytovat, vzhledem k možnosti 
kontaminace půdy a podzemních vod 

vypouští se
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v místě zařízení;

Or. de

Odůvodnění

Ochranu podzemních vod upravují právní předpisy Společenství. Ochrana půdy bude 
předmětem právních předpisů Společenství a je již upravena v řadě členských států. 
Podrobnější ustanovení o podzemní vodách a půdě vedou k nežádoucí duplicitě předpisů.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Mezní hodnoty emisí pro znečišťující
látky se vztahují k bodu, kde emise 
zařízení opouštějí, a žádné  ředění před 
uvedeným bodem se  při zjišťování těchto 
hodnot nebere v úvahu.

(1) Mezní hodnoty emisí pro znečišťující
látky se za normálních okolností vztahují 
k bodu, kde emise zařízení opouštějí, 
a žádné  ředění před uvedeným bodem se
při zjišťování těchto hodnot nebere 
v úvahu.

Or. de

Odůvodnění

Slovní spojení „za normálních okolností“ v platném znění by mělo zůstat zachováno. Platné 
znění se osvědčilo a přihlíží k potřebě výjimky v určitém případě.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty 
emisí, jež nepřekročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Příslušný orgán stanoví, se zřetelem 
k technickým charakteristikám dotyčného 
zařízení, k jeho zeměpisné poloze 
a podmínkám životního prostředí v místě, 
kde se zařízení nachází, opatření na 
omezení emisí (mezní hodnoty emisí,
rovnocenné parametry či technická 
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opatření) jakož i požadavky na 
monitorování a dosažení souladu tak, že 
výsledné hodnoty emisí zařízení
nepřekročí úrovně emisí spojené
s nejlepšími dostupnými technikami, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT.

Or. de

Odůvodnění

Mezní hodnoty emisí by měly stanovit příslušné orgány na základě referenčních dokumentů 
k BAT tak, aby emise zařízení při běžném provozu byly v souladu s požadavky referenčního 
dokumentu k BAT. Hodnoty evropské bezpečnostní sítě nesmí být porušeny. Za účelem 
dosažení technické jednotnosti a jednoznačnosti u mezních hodnot emisí budou zavedeny 
požadavky na monitorování a dosažení souladu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Odchylně od odst. 2 druhého 
pododstavce může příslušný orgán 
v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a podmínkám životního 
prostředí v místě, kde se zařízení nachází, 
stanovit mezní hodnoty emisí, jež překročí 
úrovně emisí související s nejlepšími 
dostupnými technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

(3) Odchylně od odst. 2 druhého 
pododstavce může příslušný orgán 
v konkrétních případech na základě 
posouzení nákladů a přínosů v oblasti 
životního prostředí a hospodářství a 
s přihlédnutím k technickým 
charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho 
zeměpisné poloze a podmínkám životního 
prostředí v místě, kde se zařízení nachází, 
stanovit opatření na omezení emisí (mezní 
hodnoty emisí, rovnocenné parametry či 
technická opatření) jakož i požadavky na 
monitorování a dosažení souladu tak, že 
výsledné hodnoty emisí zařízení překročí 
úrovně emisí spojené s nejlepšími 
dostupnými technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Or. de
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Odůvodnění

Ve výjimečném případě může příslušný orgán stanovit mezní hodnoty emisí tak, že emise 
zařízení překročí hodnoty emisí uvedené v referenčních dokumentech k BAT. Evropská 
bezpečnostní síť nesmí být porušena.

Pozměňovací návrh 22

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 v čl. 14 
odst. 2 nebo případně v přílohách V až 
VIII.

Or. de

Odůvodnění

Ve výjimečném případě může příslušný orgán stanovit mezní hodnoty emisí tak, že emise 
zařízení překročí hodnoty emisí uvedené v referenčních dokumentech k BAT. Evropská 
bezpečnostní síť nesmí být porušena.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Odstavce 2 a 3 se vztahují na 
rozmetávání statkových hnojiv a kejdy 
mimo místo zařízení uvedeného v bodě 6.6 
přílohy I. Členské státy mohou uvedené 
požadavky zahrnout do jiných opatření, 
než je povolení.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Ustanovení chybí souvislost se zařízením.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obecně závazná 
pravidla obsahovala mezní hodnoty emisí 
nebo rovnocenné parametry či technická 
opatření, jež nepřekročí úrovně emisí 
související s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.

Členské státy stanoví opatření na omezení 
emisí uvedená v obecně závazných 
pravidlech (mezní hodnoty emisí nebo 
rovnocenné parametry či technická 
opatření), jakož i požadavky na 
monitorování a dosažení souladu tak, že 
výsledné hodnoty emisí zařízení
nepřekročí úrovně emisí spojené 
s nejlepšími dostupnými technikami, které 
jsou popsány v referenčních dokumentech 
k BAT.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k článku 16. Odkaz na článek 22: Právní dopad 
aktualizovaných referenčních dokumentů k BAT by měl být stejný ve státech, které stanovují 
podmínky povolení, a ve státech, které stanovují obecně závazná pravidla.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme-li Komise nový nebo aktualizovaný 
referenční dokument k BAT, členské státy 
v případě nutnosti do čtyř let od jeho 
zveřejnění přezkoumají a aktualizují pro 
dotyčná zařízení obecně závazná pravidla.

Zveřejní-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
použije se čl. 22 odst. 3.

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k článku 16. Odkaz na článek 22: Právní dopad 
aktualizovaných referenčních dokumentů k BAT by měl být stejný ve státech, které 
stanovují podmínky povolení, a ve státech, které stanovují obecně závazná pravidla.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
sledoval vývoj nejlepších dostupných 
technik nebo aby byl informován o tomto 
vývoji., jakož i o zveřejnění všech nových 
nebo revidovaných referenčních 
dokumentů k BAT.

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
sledoval vývoj nejlepších dostupných 
technik nebo aby byl informován o tomto 
vývoji., jakož i o zveřejnění všech nových 
nebo revidovaných referenčních 
dokumentů k BAT. Komise zajistí, aby 
referenční dokumenty k BAT byly 
přeloženy do všech úředních jazyků Unie. 
Dokument mají všechny orgány 
k dispozici ve stejnou dobu v platných 
úředních jazycích.

Or. de

Odůvodnění

Překlad referenčních dokumentů k BAT do úředních jazyků Unie je předpokladem jejich 
účinného využití.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přijme-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy do čtyř let od jeho zveřejnění
zajistí, aby příslušný orgán v případě 
nutnosti přezkoumal a aktualizoval pro 

(3) Zveřejní-li Komise nový nebo 
aktualizovaný referenční dokument k BAT, 
členské státy zajistí, aby při rozhodování 
v jednotlivých případech a při zohlednění 
investičních cyklů příslušný orgán 
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dotyčná zařízení podmínky povolení. v případě nutnosti přezkoumal 
a aktualizoval pro dotyčná zařízení 
podmínky povolení.

Or. de

Odůvodnění

Dotčeným podnikům musí být zaručena proveditelnost ustanovení týkajících se právní 
a plánovací jistoty.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoj  v oblasti nejlepších dostupných 
technik umožňuje významné snížení
emisí;

b) podstatné změny v oblasti nejlepších 
dostupných technik umožňují významné 
snížení emisí bez vynaložení nadměrných 
nákladů;

Or. de

Odůvodnění

Nemá smysl nutit provozovatele průmyslových zařízení k provádění postupné technické 
modernizace nebo úpravy, neodpovídá-li vynaložená práce očekávanému prospěchu pro 
životní prostředí nebo jsou-li vynaložené náklady nepřiměřeně vysoké.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pokud činnost zahrnuje používání, 
výrobu a uvolňování nebezpečných látek, 
provozovatel, vzhledem k možnosti 
kontaminace půdy a podzemních vod 
v místě zařízení, vypracuje před zahájením 
provozu zařízení či před aktualizací 
povolení pro zařízení základní zprávu. 

vypouští se
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Uvedená zpráva musí obsahovat 
kvantifikované informace, které jsou 
zapotřebí k určení původního stavu půdy 
a podzemních vod.
Komise stanoví kritéria pro obsah 
základní zprávy.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Ochranu podzemních vod upravují právní předpisy Společenství. Ochrana půdy bude 
předmětem právních předpisů Společenství a je již upravena v řadě členských států. 
Podrobnější ustanovení o podzemní vodách a půdě vedou k nežádoucí duplicitě předpisů. 
Požadovaná zpráva o stavu půdy zatěžuje provozovatele náklady, aniž by to životnímu 
prostředí přineslo prospěch. Zařízení, v nichž se pracuje s nebezpečnými látkami, musí být tak 
jako tak monitorovány v rámci platných předpisů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení oproti původnímu stavu 
uvedenému v základní zprávě podle 
odstavce 2 způsobilo znečištění půdy nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami, 
provozovatel by měl provést sanaci 
daného místa a uvést jej do daného 
původního stavu.

(3) Při úplném ukončení činností posoudí 
provozovatel stav kontaminace půdy a 
podzemních vod nebezpečnými látkami. 
Pokud zařízení způsobilo znečištění půdy 
nebo podzemních vod nebezpečnými 
látkami, příslušný orgán v souladu 
s příslušnými ustanoveními vnitrostátních 
právních předpisů a právních předpisů 
Evropského společenství zajistí, aby místo 
nepředstavovalo žádné vážné nebezpečí 
pro lidské zdraví a životní prostředí. Cíl 
sanace je stanoven na základě postupu 
založeného na posouzení rizik při 
zohlednění zamýšleného budoucího 
využití pozemku, který má být sanován.
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Or. de

Odůvodnění

Sanace půdy by měla být provedena v souladu s postupem založeným na posouzení rizika 
a zahrnovat budoucí využití pozemku.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na provozovateli nepožaduje 
vypracování základní zprávy podle 
odstavce 2, podnikne provozovatel při 
úplném ukončení činností nezbytná 
opatření, která mají zajistit, že dané místo 
nebude představovat žádná významná 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Čl. 23 odst. 4 bude spojen s čl. 23 odst. 3.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se
Podávání zpráv o dodržování podmínek

Zpráva o dodržování podmínek povolení 
uvedená v čl. 8 bodě 1 musí obsahovat 
srovnání provozu zařízení, včetně jeho 
úrovně emisí, s nejlepšími dostupnými 
technikami, které jsou popsány 
v referenčních dokumentech k BAT.
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Or. de

Odůvodnění

Čl. 8 odst. 3 a článek 24 si odporují. Článek 8 požaduje zprávu o dodržování podmínek 
povolení, článek 24 požaduje, aby stejná zpráva obsahovala srovnání mezi provozem zařízení 
a referenčními dokumenty k BAT. Provozovatele se přitom přímo týká pouze podmínka 
povolení, protože pouze její nedodržení může být důvodem pro případné sankce. Podrobnější 
srovnání je z právního hlediska nedůležité.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých dvanáct měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí.

Součástí těchto programů musí být 
v každém zařízení alespoň jedna prohlídka 
na místě každých třicet šest měsíců, kromě 
případů, kdy tyto programy u jednotlivých 
dotyčných zařízení vycházejí ze 
systematického posuzování rizik v oblasti 
životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek na každoroční prohlídku je přehnaný, protože by to vytvořilo paralelu 
k povinnostem podle směrnice Seveso II. Rizika týkající se životního prostředí závisí na 
jednotlivém zařízení, místě a geografických podmínkách. Posouzení těchto rizik a jejich řešení 
by mělo být přenecháno členským státům. Směrnice by měla zohlednit stávající evropské 
programy řízení z hlediska životního prostředí.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria pro posuzování 
rizik v oblasti životního prostředí.

Tyto programy odměňují snížením počtu 
inspekcí účast provozovatele v systému 
Společenství týkajícím se řízení podniků 



PE407.661v01-00 26/41 PR\725932CS.doc

CS

a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS) podle nařízení 
č. 761/2001 nebo provádění rovnocenných 
systémů řízení životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek na každoroční prohlídku je přehnaný, protože by to vytvořilo paralelu 
k povinnostem podle směrnice Seveso II. Rizika týkající se životního prostředí závisí na 
jednotlivém zařízení, místě a geografických podmínkách. Posouzení těchto rizik a jejich řešení 
by mělo být přenecháno členským státům. Směrnice by měla zohlednit stávající evropské 
programy řízení z hlediska životního prostředí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výsledky přezkoumání stavu životního 
prostředí podle čl. 3 odst. 2 nařízení 
č. 761/2001 nebo kontroly dodržování 
požadavků uvedených v systémech řízení 
z hlediska životního prostředí budou 
považovány za inspekci podle odstavce 5 
tohoto článku.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek na každoroční prohlídku je přehnaný, protože by to vytvořilo paralelu 
k povinnostem podle směrnice Seveso II. Rizika týkající se životního prostředí závisí na 
jednotlivém zařízení, místě a geografických podmínkách. Posouzení těchto rizik a jejich řešení 
by mělo být přenecháno členským státům. Směrnice by měla zohlednit stávající evropské 
programy řízení z hlediska životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel a tato práva je zpřístupněna 
veřejnosti do dvou měsíců po uskutečnění 
inspekce.

O zprávě je vyrozuměn dotyčný 
provozovatel do dvou měsíců. Potvrzená 
zpráva je zpřístupněna veřejnosti 
příslušným orgánem do dvanácti měsíců 
po uskutečnění inspekce.

Or. de

Odůvodnění

K informacím týkajícícm se životního prostředí by měla mít podle Aarhuské úmluvy veřejnost 
přístup. Před zveřejněním zprávy by však měla být poskytnuta lhůta pro konzultace.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ani Aarhuská úmluva ani předpisy ES provádějící tuto úmluvu toto ustanovení neobsahují.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Ani Aarhuská úmluva ani předpisy ES provádějící tuto úmluvu neobsahují navrhované 
výjimky k předpisům, kterými se řídí přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím 
řízení.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Po přijetí rozhodnutí o udělení nebo
přezkoumání příslušný orgán zpřístupní 
veřejnosti tyto informace:

Or. de

Odůvodnění

Ani Aarhuská úmluva ani předpisy ES provádějící tuto úmluvu toto ustanovení neobsahují.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

dostupných technik a souvisejících úrovní 
emisí, které jsou popsány v referenčních 
dokumentech k BAT, v mezních hodnotách 
emisí uvedených v povolení;

Or. de

Odůvodnění

Ani Aarhuská úmluva ani předpisy ES provádějící tuto úmluvu toto ustanovení neobsahují.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) výsledek přezkoumání obecně 
závazných pravidel podle čl. 18 odst. 3 a
povolení podle čl. 22 odst. 1, 3 a 4;

g) výsledek přezkoumání povolení podle 
čl. 22 odst. 1, 3 a 4;

Or. de

Odůvodnění

Ani Aarhuská úmluva ani předpisy ES provádějící tuto úmluvu toto ustanovení neobsahují.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 29 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí, 
znečišťování, spotřeby a druhu surovin, 
využívání energie a vzniku odpadů;

a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí 
spojených s BAT, znečišťování, spotřeby 
a druhu surovin, využívání energie 
a vzniku odpadů;

Or. de
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Odůvodnění

K výsledku výměny informací patří popis nejlepších dostupných technik, a původní formulace 
ze směrnice 96/61/ES (směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění) a tudíž 
i zavedená výměna informací („Sevillský proces“) by měla zůstat zachována.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 29 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

K výsledku výměny informací patří popis nejlepších dostupných technik, a původní formulace 
ze směrnice 96/61/ES (směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění) a tudíž 
i zavedená výměna informací („Sevillský proces“) by měla zůstat zachována.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí, 
znečišťování, spotřeby a druhu surovin, 
využívání energie a vzniku odpadů;

a) výkonnosti zařízení z hlediska emisí 
spojených s BAT, znečišťování, spotřeby 
a druhu surovin, využívání energie 
a vzniku odpadů;

b) používaných technikách, s nimi 
souvisejícím monitorování a též o vývoji v 

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

Or. de

Odůvodnění

K výsledku výměny informací patří popis nejlepších dostupných technik, a původní formulace 
ze směrnice 96/61/ES (směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění) a tudíž 
i zavedená výměna informací („Sevillský proces“) by měla zůstat zachována.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou provozovatelům 
pobídky k vývoji a uplatňování nově 
vznikajících technik.

Členské státy poskytnou provozovatelům 
pobídky k vývoji a uplatňování nově 
vznikajících technik.

Pro účely prvního pododstavce Komise 
přijme opatření k určení:
a) druhu průmyslových činností, v nichž 
je upřednostňován vývoj a uplatňování 
nově vznikajících technik;
b) směrných cílů pro členské státy v 
oblasti vývoje a uplatňování nově 
vznikajících technik;
c) nástrojů pro posuzování dosaženého 
pokroku ve vývoji a uplatňování nově 
vznikajících technik.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijmou 
podle regulativního postupu s kontrolou 
uvedeného v čl. 69 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Právní předpisy upravující vydávání povolení pro zařízení by neměly obsahovat požadavek na 
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vývoj a použití nově vznikajících technik. Předpisy, jakým způsobem mají členské státy 
provádět výzkum a vývoj, porušují zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) spalovací pece 

Or. de

Odůvodnění

Výjimka pro spalovací pece je potřebná, protože tato zařízení většinou nemohou dodržet 
mezní hodnoty uvedené v příloze V (zejména v případě oxidů dusíku). Technické přizpůsobení 
by nebylo přiměřeným řešením, protože by náklady byly mnohem vyšší než očekávaný přínos 
pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Objasnění plánovaného účinku ustanovení, protože podle znění návrhu Komise by se mohly 
obejít právní předpisy tím, že by postavil jeden komín pro zařízení.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jakmile budou ve Společenství 
dostupné vhodné měřicí postupy, stanoví
Komise datum, od kterého budou průběžně 
měřeny emise  těžkých kovů, dioxinů a 
furanů do ovzduší.

(5) Jakmile budou ve Společenství 
standardizovány vhodné měřicí postupy, 
stanoví příslušný orgán v rozhodnutí 
o povolení, zda budou muset být průběžně 
měřeny emise těžkých kovů, dioxinů a 
furanů do ovzduší.

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

Or. de

Odůvodnění

Standardizované metody měření mohou zajistit, že naměřené výsledky jsou srovnatelné 
a mezní hodnoty emisí použitelné.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Článek 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na základě výměny informací podle 
článku 29 může Komise předat 
Evropskému parlamentu a Radě vhodné 
návrhy na přizpůsobení přílohy V částí 3 
a 4, přílohy VI částí 1, 2, 6, 7 a 8, 
přílohy VII částí 1, 5, 6, 7 a 8 
a přílohy VIII částí 2 a 4 vědeckému 
a technickému pokroku.

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

Odůvodnění

Přizpůsobení příloh by mělo podléhat legitimní demokratické kontrole Evropského 
parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69a
Komise zapojí do přípravy prováděcích 
předpisů a změn částí směrnice mimo jiné 
zájmové skupiny účastnící se výměny 
informací podle článku 29. Stanoviska 
budou předána výboru uvedenému v čl. 69 
odst. 1. Komise podá o stanoviscích, která 
obdrží, zprávu.

Or. de

Odůvodnění

Výměna informací se zájmovými skupinami je pro směrnici zásadní a v případě přijímání 
rozhodnutí v rámci postupu projednávání ve výborech musí zůstat zachována.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Článek 69 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69b
Návrhy předkládané k rozhodnutí výboru 
podle čl. 69 odst. 1 budou podléhat 
posouzení dopadu.

Or. de
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Odůvodnění

Posouzení dopadu je nezbytné, aby se včas rozpoznala rozhodnutí přijímaná v rámci postupu 
projednávání ve výborech, která by si vyžadovala vynaložení nepřiměřeného množství práce.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souvislosti se zařízeními uvedenými 
v příloze I bodech 1.2, 1.3, 1.4, bodech 2.1 
až 2.4, bodě 2.5 písm. a) a b), bodech 2.6, 
3, bodech 4.1 až 4.6, bodech 5.1, 5.2, 
bodě 5.3 písm. a) a b), bodě 5.4, bodě 6.1 
písm. a) a b), bodech 6.2 až 6.5, bodě 6.6 
písm. b) a c) a bodech 6.7 a 6.8, jakož i 
zařízeními uvedenými v bodě 1.1 
o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízeními uvedenými v bodě 
6.6 písm. a), která mají prostor větší než 
pro 40 000 kusů drůbeže, jsou v provozu a 
kterým bylo uděleno povolení nebo 
předložila úplnou žádost o povolení přede 
dnem uvedeným v čl. 71 odst. 1, pokud 
jsou taková zařízení uvedena do provozu 
před uplynutím jednoho roku od tohoto 
dne, použijí členské státy právní a správní 
předpisy přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 
ode dne [den/měsíc/rok (např. 1. ledna 
2014, tj. 3 roky po vstupu této směrnice v 
platnost)].

(1) V souvislosti se zařízeními uvedenými 
v příloze I bodech 1.2, 1.3, 1.4, bodech 2.1 
až 2.4, bodě 2.5 písm. a) a b), bodech 2.6, 
3, bodech 4.1 až 4.6, bodech 5.1, 5.2, 
bodě 5.3 písm. a) a b), bodě 5.4, bodě 6.1 
písm. a) a b), bodech 6.2 až 6.5, bodě 6.6 
písm. b) a c) a bodech 6.7 a 6.8, jakož i 
zařízeními uvedenými v bodě 1.1 
o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízeními uvedenými v bodě 
6.6 písm. a), která mají prostor větší než 
pro 40 000 kusů drůbeže, jsou v provozu a 
kterým bylo uděleno povolení nebo 
předložila úplnou žádost o povolení přede 
dnem uvedeným v čl. 71 odst. 1, pokud 
jsou taková zařízení uvedena do provozu 
před uplynutím jednoho roku od tohoto 
dne, použijí členské státy právní a správní 
předpisy přijaté v souladu s čl. 71 odst. 1 
nejpozději ode dne [den/měsíc/rok (např. 1. 
ledna 2016, tj. 5 let po vstupu této 
směrnice v platnost)].

Pro zařízení, která k datu vstupu 
v platnost splňují požadavky stanovené 
v článku 72 této směrnice, platí lhůty 
uvedené v odstavci 2.

Or. de

Odůvodnění

Lhůty pro provedení do vnitrostátního práva by měly být rozlišeny s přihlédnutím 
k dosaženému účinku a vynaloženým nákladům.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) V souvislosti se zařízeními uvedenými 
v příloze I bodě 2.5 písm. c), bodě 5.3 
písm. c), d) a e), bodě 6.1 písm. c) a 
bodech 6.9 a 6.10, jakož i zařízeními 
uvedenými v bodě 1.1 o jmenovitém 
tepelném příkonu menším než 50 MW a 
zařízeními uvedenými v bodě 6.6 písm. a), 
která mají prostor menší než pro 40 000 
kusů drůbeže a jsou v provozu přede dnem 
uvedeným v čl. 71 odst. 1, použijí členské 
státy právní a správní předpisy přijaté v 
souladu s čl. 71 odst. 1 nejpozději ode dne 
[den/měsíc/rok (např. 1. července 2017, tj. 
6,5 roku po vstupu této směrnice 
v platnost)].

Or. de

Odůvodnění

Lhůty pro provedení do vnitrostátního práva by měly být rozlišeny s přihlédnutím 
k dosaženému účinku a vynaloženým nákladům. Zařízení, která jsou k datu vstupu směrnice 
v platnost provozována v souladu s právními předpisy, méně znečišťují životní prostředí 
a vykazují lepší výkon.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1 Spalování paliv v  zařízeních 
o  celkovém  jmenovitém tepelném příkonu 
20 MW nebo více

1.1 Spalování paliv v  zařízeních 
o  celkovém  jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více

Or. de
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Odůvodnění

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění se snaží zahrnout zejména 
průmyslové činnosti týkající se životního prostředí. Snížení výkonu by nebylo v souladu s tímto 
cílem a vedlo by k nepřiměřené zátěži, aniž by to životnímu prostředí přineslo prospěch.

Pozměňovací návrh 55

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) 40 000 kusů drůbeže

Or. de

Odůvodnění

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění se snaží zahrnout zejména 
průmyslové činnosti týkající se životního prostředí. Snížení chovné kapacity by nebylo
v souladu s tímto cílem a vedlo by k nepřiměřeným požadavkům v této oblasti zemědělství.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Příloha III – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. informace zveřejňované Komisí podle 
čl. 16 odst. 2 nebo veřejnými 
mezinárodními organizacemi.

Or. de

Odůvodnění

Při určování nejlepších dostupných technik by měly být zohledněny informace zveřejňované 
veřejnými mezinárodními organizacemi. Formulace stávajícího znění by měla zůstat 
zachována.
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Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže výše uvedených mezních hodnot 
emisí není možné dosáhnout na základě 
charakteristik paliva, u zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším 
nebo rovnajícím se 100 MW musí být 
dosaženo stupně odsíření alespoň 60 % 
a u zařízení se jmenovitým tepelným 
příkonem vyšším než 100 MW a nižším 
nebo rovnajícím se 300 MW alespoň 95 % 
spolu s maximální povolenou mezní 
hodnotou emisí 400 mg/Nm3.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k vysokému přirozenému obsahu síry domácího uhlí by mělo být stejně jako ve 
stávajících předpisech umožněno stanovit náročnější minimální stupeň odsíření, protože 
mezní hodnoty nemohou být dodrženy. Právní úprava má pro emise SO2 ve Společenství 
minimální význam, má ale velmi velký hospodářský význam pro dotčené regiony.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – podbod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže výše uvedených mezních hodnot 
emisí není možné dosáhnout na základě 
charakteristik paliva, u zařízení se 
jmenovitým tepelným příkonem nižším 
nebo rovnajícím se 300 MW 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 
MW musí být dosaženo stupně odsíření 
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alespoň 95 % spolu s maximální 
povolenou mezní hodnotou emisí 400 
mg/Nm3.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k vysokému přirozenému obsahu síry domácího uhlí by mělo být stejně jako ve 
stávajících předpisech umožněno stanovit náročnější minimální stupeň odsíření, protože 
mezní hodnoty nemohou být dodrženy. Právní úprava má pro emise SO2 ve Společenství 
minimální význam, má ale velmi velký hospodářský význam pro dotčené regiony.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Integrovaný přístup k povolení zařízení při zohlednění aspektů ochrany životního 
prostředí

Cílem návrhu směrnice je přepracování a shrnutí sedmi samostatných směrnic 
o průmyslových emisích do jednoho textu.

Legislativní proces se týká 52 tisíc evropských průmyslových zařízení, která mají velký podíl 
na emisích znečisťujících látek v Evropě a přispívají tak k neplnění cílů tematické strategie 
zaměřené na odstranění znečištění ovzduší.

Komise navrhuje zavést integrovaný přístup, aby při udělování povolení pro průmyslová 
zařízení byla v co nejširší možné míře a vyváženě zohledněna otázka životního prostředí. 
Úsilí je zaměřeno na účinné omezení emisí pomocí nejlepších dostupných technik (BAT), 
jejichž použití by proto mělo být prosazováno důrazněji než doposud. Narušení hospodářské 
soutěže na území Společenství, které je způsobeno rozdílným uplatňováním stávajících 
právních předpisů, by mělo být v důsledku toho rovněž odstraněno. 

Zpravodaj podporuje strategii Komise. Integrovaný přístup je vítán stejně jako racionalizace 
použití nejlepších dostupných technik. Cílem pozměňovacích návrhů je zajistit a posílit 
nástroje směrnice proti nesprávnému výkladu, zjednodušit její provádění a odstranit 
zbytečnou byrokracii. 

Evropská bezpečnostní síť

Cílem první zásadní změny je zachovat v dosavadní podobě přínosnou výměnu informací 
o nejlepších dostupných technikách mezi zájmovými skupinami – průmyslem a nevládními 
organizacemi („Sevillský proces“). Výsledek této výměny informací by měl dále sloužit jako 
referenční dokument k BAT.

Je podporováno zavedení právně závazných mezních hodnot emisí. Návrh Komise stanovuje, 
aby mezní hodnoty byly přímo odvozeny z referenčního dokumentu k BAT. Odvození není 
vhodné pro praxi a vedlo by v budoucnu k nežádoucím politickým vlivům na Sevillský 
proces. Druhou zásadní změnou, kterou zpravodaj navrhuje, je proto stanovení opatření ke 
snížení emisí jako minimálních požadavků, a tímto úkolem bude pověřen „komitologický“ 
výbor podléhající parlamentní kontrole. Minimální požadavky tvoří Evropskou bezpečnostní 
síť a žádné zařízení je nesmí porušit.

Na úrovni příslušných místních orgánů budou pro jednotlivá zařízení stanovena opatření ke 
snížení emisí, jejichž úroveň pak bude v průměru splňovat požadavky referenčních 
dokumentů k BAT. Zároveň bude ponechán určitý manévrovací prostor pro zohlednění 
místních podmínek. Tak bude vyřešen problém, že při běžném provozu každého zařízení 
(například při zahájení provozu) vznikají nejvyšší hodnoty emisí, které mohou překračovat 
úroveň emisí spojenou s popisem nejlepších dostupných technik. Hranice vymezené 
Evropskou bezpečnostní sítí však nemohou být v žádném případě překročeny.
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Tento návrh vytváří určitou rovnováhu mezi evropskými standardy při vydávání povolení 
průmyslovým zařízením a volností rozhodnutí, která je ponechána členským státům, aby 
mohly zohlednit technické charakteristiky daných zařízení, geografickou polohu a místní 
podmínky životního prostředí.

Omezení administrativních nákladů

Mezi cíle Komise při revizi směrnic patří mimo jiné odbourání byrokracie, které zpravodaj 
plně podporuje. Řada pozměňovacích návrhů má v tomto ohledu revizi ještě vylepšit, včetně 
uvolnění rigidních předpisů, které se týkají inspekcí zařízení, a závazku provozovatele 
předkládat zprávy o dodržování podmínek. Zmírnění ustanovení zvýhodní v tomto případě 
v neposlední řadě také příslušné orgány, které mohou využít své kapacity tam, kde je to nutné, 
například u zařízení, která musejí být s ohledem na bezpečnost životního prostředí pod 
zvýšeným dohledem.

Kromě toho předkládá zpravodaj pozměňovací návrhy s cílem posílit roli Parlamentu ve 
vztahu k příštím změnám jiných než podstatných prvků směrnice, případně u rozhodnutí 
Komise zajistit, aby bylo přiměřeným způsobem zohledněno stanovisko externích odborníků 
a aby hospodářské dopady rozhodnutí byly transparentní.

Rozšíření oblasti působnosti směrnice by však mělo být zrušeno v případech, kdy očekávaný 
přínos pro životní prostředí neopravňuje vynaložené náklady. Totéž platí pro podrobná 
ustanovení o ochraně půdy a podzemních vod, která jsou již upravena na úrovni Společenství 
či na úrovni jednotlivých členských států.
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