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V tomto příspěvku se budu snažit uvést nejdůležitější změny, které se staly od 
posledního semináře „Vápno, cement a ekologie“, a zopakovat či aktualizovat některé 
důležité informace a odkazy na zdroje informací. 

 
Vývoj legislativy Evropské unie sledují a projednávají  oba evropské profesní svazy, 

sídlící v Bruselu:   
CEMBUREAU - The European Cement Association  
EuLA - The European Lime Association 

 
Bližší informace o aktivitách lze získat na serverech: www.cembureau.be, www.eula.be. 
 

Je známo, že legislativa Evropské unie je rozsáhlá a komplikovaná.  Evropská komise 
v létě požádala zástupce průmyslu o názory, jak legislativu zjednodušit a minimalizovat 
vliv na průmysl. Na tuto výzvu reagovala řada průmyslových svazů, mezi nimi i 
CEMBUREAU.  Komentář se zaměřil zejména na zjednodušení legislativy pro nakládání 
s odpady, monitorování a ohlašování emisí skleníkových plynů a na legislativu v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výrobky, zejména cementem a slínkem. Tento 
proces probíhá.  

 
Připomeňme si typy legislativy , které stanoví smlouva o Evropském společenství: 
 

Nařízení (Regulations) vstupují v platnost automaticky k datu, které je v nich 
uvedené přímo ve všech státech Unie , bez zapracování do národní legislativy. 

 
Směrnice (Directives), které jsou obvyklou podobou enviromentální legislativy, musí 
být převedeny do právního předpisu členských států . Směrnice obvykle obsahují 
termín , do kterého je členské státy musí implementovat. 

 
Rozhodnutí (Decisions) jsou směřována k jednotlivým aktérům (například státům, 
mezinárodním organizacím a firmám). 

 
Doporučení a stanoviska nejsou právně závazná. 

 
Informace o všech právních předpisech lze nalézt na portálu Evropské unie  
www.europa.eu.int,  předpisy pro oblast životního prostředí  v češtině pak na stránce  
http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/ind/cs_analytical_index_15.html. 
 
Informace nejen o předpisech, ale i vztazích s EU v oblasti životního prostředí naleznete 
na portálu Ministerstva životního prostředí www. env.cz . 
 
Dalším zdrojem je portál Úřadu vlády České republiky www.vlada.cz , odkazy „ Evropská 
unie“, dále „Informační systém pro aproximaci práva (ISAP)“ a konečně „ Data určená pro 
veřejnost“ 
 

http://www.cembureau.be
http://www.eula.be
http://www.europa.eu.int
http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/ind/cs_analytical_index_15.html
http://www.vlada.cz


Významnou novinkou je, že se započalo s přípravou aktualizace Referenčního 
dokumentu pro nejlepší dostupné techniky (BREF) v cementářském a vápenickém 
průmyslu. Ve dnech 12. a 13. září 2005 proběhlo úvodní jednání (Kick-off Meeting) 
Technické pracovní skupiny  (Technical Working Group - TWG) v Seville, kde sídlí 
European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (Evropská kancelář pro 
integrovanou prevenci a omezování znečištění). Za Českou republiku je členem této 
skupiny p. Ing. Jan Gemrich – tajemník Svazu výrobců cementu. 

Na úvodním jednání bylo domluveno, že bude připraven jednotný dotazník ke sběru 
údajů o nových nejlepších dostupných technikách a s nimi spojených úrovní emisí. Termín 
k předložení údajů je 1. června 2006. Dále bylo dohodnuto, že se musí zabránit duplicitě 
s jinými zpracovanými BREFy (např. pro monitoring či pro nakládání s odpady). Jedná o 
první BREF, který bude aktualizován, chybí praktické zkušenosti s tímto procesem, názory 
na postup se budou vyvíjet. . 

Z toho vyplývá i budoucí úkol pro Odbornou komisi pro životní prostředí, která je 
společná pro Svaz výrobců cementu a Svaz výrobců vápna, jejími členy jsou zástupci 
všech společností sdružených v obou Svazech. Členové současně tvoří jádro Technické 
pracovní skupiny pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách. Tuto 
skupinu ustavenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, tvoří nyní ještě právě zástupce 
MPO a zástupce České informační agentury životního prostředí (CENIA).  

Kompletováním údajů se budou mj. zabývat i nově ustavené pracovní skupiny 
(Working Groups) CEMBUREAU. 

 Podrobné Informace k procesu IPPC jsou uvedeny na serverech  www.ippc.cz, 
www.env.cz/ippc/ a www.cenia.cz. Současný Referenční dokument pro nejlepší 
dostupné techniky (BREF) v cementářském a vápenickém průmyslu je v anglickém 
originále i v českém překladu uveden na serveru www.vumo.cz , odkaz „Publikace VÚ 
maltovin.“ 

  
V současné době je intenzivně sledována příprava nové legislativy o registraci, 

vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií - REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals) a aktualizace Směrnice o přeshraničním 
pohybu odpadů.  

 
Základem politiky EU pro příští období je nadále Rozhodnutí Evropského 

Parlamentu a Rady č. 1600/2002/EC stanovující Šestý akční program Společenství 
pro oblast životního prostředí. 

Ze Šestého akčního programu vychází program Clean Air for Europe (CAFE). 
Program byl vyhlášen v roce 2001. Jeho cílem je  vytvořit dlouhodobá opatření proti 
významným negativním vlivům znečištění ovzduší na zdraví lidí a životní prostředí. 
Jedním z cílů, který ovlivní aktivity obou průmyslů  je  zaměření na další snížení 
znečistění ovzduší částicemi  prachu menšími než 10µm (PM10) a nově i částicemi 
menšími než  2,5µm (PM2,5). 

Ze stejného programu vychází i Thematic Strategy for the Prevention and 
Recycling of Waste (strategie k prevenci a recyklaci odpadů) zahrnující zejména revizi a 
zjednodušení legislativy včetně zlepšení definic způsobů nakládání s odpady. Ze strany 
CEMBUREAU je této záležitosti věnována velká pozornost, je pravidelně diskutována 
v pracovních skupinách, protože má klíčový význam pro budoucí využívání odpadů 
v cementářském průmyslu.  
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