ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o
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rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru
vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, ze dne 21. května 2008,
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CELEX č.

Ustanovení

Čl. I bod 17
32012L0033 Čl. 2 odst. 2
V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
(§ 16 odst. 8)
„(8) Provozovatel plavidla je povinen používat k pohonu
plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu
paliv stanovené prováděcím právním předpisem.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
Čl. I bod 23

V § 17 odst. 3 písmena e) až g) včetně poznámky pod čarou
32010L0075 Čl. 37
č. 14 znějí:
„e) bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají za
následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení
podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené tímto
zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo
povolením provozu, a nejpozději do 48 hodin od vzniku
takové závady podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o
jejím výskytu; mezi tyto závady patří především špatná
funkce nebo porucha na technologii ke snižování emisí,
f) omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě
technické závady na zdroji s následkem nedodržení
podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené tímto
zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo
povolením provozu, nedojde-li do 24 hodin k obnovení
provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými tímto
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4) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 3a
Maximální obsah síry v lodním palivu
Členské státy zajistí, aby na jejich území nebyla
používána lodní paliva, pokud jejich obsah síry
překračuje 3,50 % hmotnostních, s výjimkou paliv
dodávaných do lodí, které používají metody snižování
emisí podle článku 4c s uzavřenými systémy.“
Článek 37
Špatná funkce nebo porucha čisticího zařízení1.
Členské státy zajistí, aby povolení obsahovala opatření
pro případ, kdy dojde ke špatné funkci nebo poruše
čisticího zařízení.2.
V případě poruchy požádá příslušný orgán
provozovatele, aby omezil nebo zastavil provoz
zařízení, nedojde-li do 24 hodin k obnovení normálního
provozu, nebo aby provozoval zařízení za použití
nízkoemisních paliv.
Provozovatel ohlásí každou špatnou funkcí nebo
poruchu čisticího zařízení příslušnému orgánu do 48

zákonem, jeho prováděcím právním předpisem a povolením
provozu; povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj,
jehož odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise
při jeho dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat
dodávku energie,
g) odstavit spalovací stacionární zdroj o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pokud
během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu
bez technologie ke snižování emisí 120 hodin; povinnost
odstavení neplatí pro spalovací stacionární zdroj o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jehož
odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho
dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku
energie,“.
Čl. I bod 41

V § 18 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

hodin poté, co k ní dojde.
V libovolném dvanáctiměsíčním období nesmí celková
délka provozu bez čisticího zařízení překročit 120 hodin.
Příslušný orgán může udělit výjimku ze lhůt
stanovených v prvním a třetím pododstavci v jednom z
těchto případů:
převažuje potřeba zachovat dodávku energie;

32004L0042 Čl. 3

„(4) Použití výrobků pro opravy nátěru silničních vozidel,
barev nebo laků uvedených v prováděcím právním předpisu,
ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi
organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené
prováděcím právním předpisem, je zakázáno s výjimkou
použití v rámci provozu stacionárního zdroje uvedeného pod
kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který má
stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. I bod 59

V § 27 odst. 4 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova 32008L0050 Čl. 25 odst.
1a3
„spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými
orgány sousedních států,“.
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spalovací zařízení s poruchou by bylo nahrazeno na
omezenou dobu jiným zařízením, které by způsobilo
celkové zvýšení emisí.
Článek 3
Požadavky
1. Členské státy zajistí, aby výrobky uvedené v příloze I
byly ode dne stanoveného v příloze II uváděny na trh na
jejich území pouze tehdy, jestliže obsah VOC v těchto
výrobcích nepřekračuje mezní hodnoty stanovené v
příloze II a jestliže jsou splněna ustanovení článku 4.
Ke stanovení, zda byly dodrženy mezní hodnoty obsahu
VOC podle přílohy II, se použijí analytické metody podle
přílohy III.
U výrobků uvedených v příloze I, k nimž je nutno přidat
rozpouštědla nebo jiné složky obsahující rozpouštědla,
aby byly připraveny k použití, se mezní hodnoty podle
přílohy II vztahují na obsah VOC ve výrobku ve stavu,
jak je připraven k použití.
2. Odchylně od odstavce 1 členské státy osvobodí od
plnění výše uvedených požadavků výrobky, které se
prodávají výlučně k použití při činnosti, na kterou se
vztahuje směrnice 1999/13/ES a která se vykonává v
registrovaných nebo povolených zařízeních podle
článků 3 a 4 uvedené směrnice.
Článek 25
Znečištění ovzduší přesahující hranice států
1. Pokud je překročena jakákoli varovná prahová
hodnota, mezní nebo cílová hodnota a navíc jakákoli
příslušná mez tolerance nebo dlouhodobý cíl v důsledku

Čl. I bod 60

V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo v 32008L0050 Čl. 25 odst.
4
těchto případech bez prodlení informuje příslušné orgány
dotčených sousedních států.“.

Čl. I bod 88
(Příloha č. 1
část 1)

V příloze č. 1 části č. 1 se ve sloupci „Imisní limit“ slova „25 32008L0050 Příloha XIV
bod E
μg.m-3“ nahrazují slovy „20 μg.m-3“.

Čl. 16 odst.
2
Čl. I bod 75
(příloha č. 1
část 4)

32008L0050 Příloha č.
VII bod B a
C

V příloze č. 1 část č. 4 zní
„4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení Doba průměrování
Maximální počet překročení

Imisní

Ochrana zdraví lidí1) maximální
denní
průměr2)
120 μg.m-3
253)
Ochrana vegetace4)
0

AOT405)

18000

limit

významného přenosu látek znečišťujících ovzduší nebo
jejich prekurzorů přes hranice státu, dotyčné členské
státy spolupracují a případně navrhnou společné
činnosti, jako například přípravu společných nebo
koordinovaných plánů kvality ovzduší podle článku 23, s
cílem odstranit tato překročení uplatněním vhodných,
ale přiměřených opatření.
3. Členské státy, pokud je to vhodné podle článku 24,
připraví a provedou společné krátkodobé akční plány
vztahující se na sousedící zóny v jiných členských
státech. Členské státy zajistí, aby sousedící zóny v
jiných členských státech, které vypracovaly krátkodobé
akční plány, obdržely veškeré potřebné informace.
4. Pokud jsou informativní a varovné prahové hodnoty
překročeny v zónách nebo aglomeracích v blízkosti
státních hranic, jsou co nejdříve informovány příslušné
orgány dotyčných sousedících členských států. Tyto
informace se rovněž zpřístupní veřejnosti.
Příloha XIV bod E
E. Mezní hodnota
2. FÁZE
Kalendářní rok 20 μg/m3 1. ledna 2020
Článek 16 odst. 2
2. Členské státy zajistí, aby koncentrace PM2,5 ve
vnějším ovzduší v žádné části jejich zón a aglomerací
nepřekračovaly mezní hodnotu stanovenou v oddíle E
přílohy XIV, a to ode dne v něm uvedeného. Splnění
tohoto požadavku se posuzuje podle přílohy III.
Příloha č. VII
B. Cílové hodnoty
C. Dlouhodobé cíle

osmihodinový
μg.m-3.h6)

Poznámky:
3

1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě
průměru za 3 kalendářní roky.
2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace
se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů
počítaných
z
hodinových
údajů
a
aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový
průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během
periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne.
Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu
od 16:00 do 24:00 hodin.
3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu
překročení v zóně nebo aglomeraci je třeba usilovat o
dosažení nulového počtu překročení.
4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě
průměru za 5 kalendářních let.
5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů
mezi hodinovou koncentrací větší než 80 mikrog.m-3 (=
40 ppb) a hodnotou 80 mikrog.m-3 v dané periodě
užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den
mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových
hodnot v letním období (1. května - 31. července).
6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo
aglomeraci ve výši 18000 µg.m-3.h je třeba usilovat o
dosažení imisního limitu ve výši 6000 µg.m-3.h.“.
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