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NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 76/2002 SB. (O
INTEGROVANÉ PREVENCI) A ZÁKON Č. 86/2002 SB. (O OCHRANĚ
OVZDUŠÍ)
Ust.

Obsah ustanovení

ODPOVÍDAJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS ES

CELEX
číslo

Ust.

Obsah ustanovení

Stupeň slučitelnosti;
Poznámka

ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o integrované prevenci
Čl. I

V zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), se část pátá
zrušuje.

Čl.II

ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o ochraně ovzduší

IR
Ustanovení části páté
zákona o integrované
prevenci dosud
odpovídalo níže
uvedeným
ustanovením směrnice,
jejichž transpozice je
nyní provedena
ustanovením čl. II
návrhu zákona

2

V § 53 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) se za
odstavec 2 vkládá odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou
č. 23 zní:

31996L0061
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Účelem této směrnice je docílit integrované prevence a
omezování znečištění vznikajícího v důsledku činností, které
jsou uvedeny v příloze I. Směrnice stanoví opatření, která
mají vyloučit anebo, pokud to není možné, snížit emise
z výše zmíněných činností do ovzduší, vody a půdy, včetně
opatření týkajících se odpadu, v zájmu dosažení vysoké
úrovně ochrany životního prostředí jako celku, aniž je
dotčena směrnice 85/337/EHS a další příslušná ustanovení
Společenství.

PL
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„povolením“ rozumí část nebo celé znění písemného
rozhodnutí (nebo několik takových rozhodnutí), které
uděluje oprávnění k provozu celého zařízení nebo jeho části
za předpokladu splnění určitých podmínek, jež zaručují, že
zařízení vyhovuje požadavkům této směrnice; povolení se
může vztahovat na jedno či několik zařízení anebo části
zařízení, pokud jsou na stejném místě a provozované
stejným provozovatelem;

PL
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„(3) Rozhodnutí podle § 5 odst. 4, 6 a 8, § 9 odst. 4, § 17 odst. 1
písm. b), c) a d) a § 17 odst. 2 písm. c), f), g) a i) se nevydají
podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle
zákona o integrované prevenci23. Ostatní ustanovení tohoto
zákona tím nejsou dotčena.”.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené předpisy
jednotlivých členských států či Společenství, udělí příslušný
orgán povolení obsahující podmínky, jejichž splnění zaručí,
že zařízení vyhovuje požadavkům této směrnice; pokud tyto
podmínky splněny nejsou, orgán odmítne povolení vydat.
Veškerá udělená povolení i povolení pozměněná musí
obsahovat podrobné údaje o opatřeních učiněných na
ochranu ovzduší, vody a půdy, jak ukládá tato směrnice.

23

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Návrh zákona, kterým se mění zákon o integrované prevenci a zákon o ochraně ovzduší
Předkladatel:

Ministerstvo životního prostředí
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Členské státy zajistí, aby v povolení byla uvedena veškerá
opatření nutná ke splnění požadavků pro udělení povolení
podle článků 3 a 10, jejichž smyslem je dosažení vysoké
úrovně ochrany životního prostředí jako celku
prostřednictvím ochrany ovzduší, vody a půdy.
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ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST
Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Číslo předpisu ES

Název předpisu ES

31996L0061

Směrnice Rady 96/61/ES z 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění

Návrh zákona, kterým se mění zákon o integrované prevenci a zákon o ochraně ovzduší
Předkladatel:

Ministerstvo životního prostředí
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