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V tomto příspěvku se budu opět 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. 

 
Informace o všech právních předpisech lze nalézt na portálu Evropské unie, který má 

změněnou adresu www.europa.eu,  předpisy pro oblast životního prostředí  v češtině pak 
na stránce  
http://eur-lex.europa.eu/cs/repert/1510.htm  
 
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“ 

 
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. 
 

 
Připomeňme si znovu 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. 

 
V popředí zájmu byla v poslední době  Thematic Strategy for the Prevention and 
Recycling of Waste (strategie k prevenci a recyklaci odpadů). Uvedená strategie má 
podobu balíčku, který zahrnuje návrh právního předpisu, jímž se modernizuje rámcová 
směrnice o odpadech z roku 1975. 
Navrhované přepracování rámcové směrnice o odpadech má tyto hlavní složky: 

• zaměření odpadové politiky na zlepšení způsobu, jakým využíváme zdroje;  
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• povinné národní programy předcházení vzniku odpadů, které zohledňují různé 
celostátní, regionální a místní podmínky a které by měly být dokončeny do tří let po 
vstupu směrnice v platnost;  

• zlepšení recyklačního trhu stanovením ekologických standardů, které určí, za 
jakých podmínek již některé recyklované odpady nejsou považovány za odpady;  

• zjednodušení právních předpisů v oblasti odpadů prostřednictvím vyjasnění definic, 
racionalizace ustanovení a integrace směrnic.  

Ze strany CEMBUREAU je této záležitosti věnována velká pozornost, na všech 
úrovních jsou projednávána a poté Evropské komisi předkládána společná stanoviska.  

 
Již delší dobu se zmiňujeme o programu Clean Air for Europe (CAFE). Na základě 

analýzy provedené v rámci tohoto programu vyhlásila Evropská komise v září 2005  
Thematic strategy on air polution ( strategie k znečišťování ovzduší).  Byly stanoveny 
cíle snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku 
a částic prachu menších než  2,5µm (PM2,5) k roku 2020.  Tomuto cíli bude přizpůsobena i 
legislativa v oblasti ochrany čistoty ovzduší.  V cementářském i vápenickým průmyslu  
zatím emise PM2,5 nebyly měřeny, nicméně v blízké budoucnosti se touto záležitostí 
budeme muset zabývat. 

 
Rovněž pokračují jednání o nové legislativě k registraci, vyhodnocování, schvalování 

a omezování chemických látek a přípravků - REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals).  

 
Novelizuje se legislativa k monitorování a ohlašování emisí skleníkových plynů.  

Jedním z cílů je zjednodušení výpočtů emisí. 
 

Mimo klasický legislativní proces pokračovaly práce na aktualizaci Referenčního 
dokumentu pro nejlepší dostupné techniky (BREF) v cementářském a vápenickém 
průmyslu zahájené v září 2005. Proběhla jednání 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. 

Byl vytvořen jednotný dotazník ke sběru údajů o nových nejlepších dostupných 
technikách a s nimi spojených úrovní emisí. Údaje byly předloženy 1. června 2006.  

Na zpracování se podílela Odborná komise 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 ještě zástupci MPO a 
zástupce České informační agentury životního prostředí (CENIA).  

Kompletováním dalších údajů se zabývala EuLA a pracovní skupiny (Working 
Groups) CEMBUREAU. 

 Podrobné informace týkající se integrované prvence a omezování znečišťování 
(IPPC) jsou uvedeny na serverech  www.ippc.cz, www.cenia.cz.  

 
   

http://www.ippc.cz
http://www.cenia.cz

