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Predlog spremembe 286
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sprejetje splošnih zavezujočih 
predpisov, kot določata člena 7 in 18.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Zaradi zahteve, da se za vsako napravo za celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja pridobi dovoljenje, in ker je s postopkom izdaje dovoljenja povezano 
sodelovanje javnosti, ima zadevna javnost še vedno možnosti za sodelovanje javnosti v času, 
ko splošni zavezujoči predpisi vplivajo na posamezne situacije. Če bi imel vsak posameznik 
možnost sodelovati pri sprejemanju splošnih zavezujočih predpisov, bi to močno oviralo 
izvajanje referenčnega dokumenta NRT.

Predlog spremembe 287
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) odobritve odstopanj v skladu s 
členom 16(3).

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajo je treba ponovno uvesti opredelitev zadevne javnosti, da bodo pri sodelovanju 
javnosti upoštevane tudi nevladne organizacije.

Z javnostjo in nevladnimi organizacijami bi se bilo treba posvetovati tudi o ključnih 



PE412.328v01-00 4/64 AM\743551SL.doc

SL

odločitvah glede odstopanj od NRT, da se zagotovi potrebna preglednost.

Predlog spremembe 288
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Šteje se, da imajo interes nevladne 
organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja 
in izpolnjujejo zahteve nacionalnega 
prava.

Or. en

Obrazložitev

V zakonodajo je treba ponovno uvesti opredelitev zadevne javnosti, da bodo pri sodelovanju 
javnosti upoštevane tudi nevladne organizacije.

Z javnostjo in nevladnimi organizacijami bi se bilo treba posvetovati tudi o ključnih 
odločitvah glede odstopanj od NRT, da se zagotovi potrebna preglednost.

Predlog spremembe 289
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Točki (a) in (b) odstavka 1 se ne 
uporabljata, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

črtano

(a) za novi obrat ali znatno spremembo 
obrata velja Direktiva 85/337/EGS;
(b) splošni zavezujoči predpisi zajemajo 
vse potrebne pogoje v dovoljenju;
(c) ni potrebe po vzpostavitvi strožjih 
zahtev za skladnost s členom 19.
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Or. nl

Obrazložitev

Izjema ni jasna in se ne bi mogla dobro izvajati, saj v zgodnjih fazah postopka odločanja še ni 
jasno, ali se bodo oblikovali posebni pogoji.

Predlog spremembe 290
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Točki (a) in (b) odstavka 1 se ne 
uporabljata, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

2. Pristojni organ zagotovi, da so veljavne 
prošnje za dovoljenje v treh tednih od 
prejetja na razpolago in javnosti dostopne 
na internetu do dokončnega prenehanja 
zadevnih dejavnosti.

(a) za novi obrat ali znatno spremembo 
obrata velja Direktiva 85/337/EGS;
(b) splošni zavezujoči predpisi zajemajo 
vse potrebne pogoje v dovoljenju;
(c) ni potrebe po vzpostavitvi strožjih 
zahtev za skladnost s členom 19.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z določbami Aarhuške konvencije je treba informacije o pogojih za dovoljenja, ki 
vplivajo na okolje, objaviti v vseh pogojih.
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Predlog spremembe 291
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Točki (a) in (b) odstavka 1 se ne 
uporabljata, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

2. Pristojni organ zagotovi, da so veljavne 
prošnje za dovoljenje v treh tednih od 
prejetja javnosti stalno dostopne na 
internetu do dokončnega prenehanja 
zadevnih dejavnosti.

(a) za novi obrat ali znatno spremembo 
obrata velja Direktiva 85/337/EGS;
(b) splošni zavezujoči predpisi zajemajo 
vse potrebne pogoje v dovoljenju;
(c) ni potrebe po vzpostavitvi strožjih 
zahtev za skladnost s členom 19.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z določbami Aarhuške konvencije je nujno, da se lokalne in nacionalne nevladne 
organizacije izrecno uvrstijo v zadevno javnost. Dostop javnosti do postopka odločanja pri 
dovoljenjih je ključen za učinkovito sodelovanje javnosti, zato bi morale biti veljavne prošnje 
za dovoljenje v treh tednih od prejetja javnosti stalno dostopne na internetu.

Predlog spremembe 292
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja ali o 
sprejetju ali posodobitvi splošnih 
zavezujočih predpisov  sprejeta, pristojni 
organ da javnosti na razpolago naslednje 
podatke:

3. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja ali o 
sprejetju ali posodobitvi splošnih 
zavezujočih predpisov sprejeta, pristojni 
organ da javnosti takoj na razpolago prek 
interneta naslednje podatke:
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Or. en

Obrazložitev

Javnost in nevladne organizacije bi morale imeti enostaven dostop do informacij prek 
interneta.

Predlog spremembe 293
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja ali o 
sprejetju ali posodobitvi splošnih 
zavezujočih predpisov  sprejeta, pristojni 
organ da javnosti na razpolago naslednje 
podatke:

3. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja ali o 
sprejetju ali posodobitvi splošnih 
zavezujočih predpisov sprejeta, pristojni 
organ omogoči javnosti stalno 
razpolaganje z naslednjimi podatki prek 
interneta:

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da lokalne in nacionalne nevladne organizacije ter zadevna javnost, vključno z 
državljani, ki med običajnim delovnim časom delajo in bi zato le omejeno dostopali do javnih 
registrov, razpolagajo s potrebnimi orodji in dostopajo do informacij prek interneta, da bi 
pristojnim organom lahko nudili dragoceno podporo pri ocenjevanju skladnosti in z zgodnjim 
opozarjanjem pomagali preprečevati večja tveganja za zdravje in okolje.

Predlog spremembe 294
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kako so bile določene mejne vrednosti (e) kako so bili določeni pogoji v 
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emisij, vključene v dovoljenje, ali splošni 
zavezujoči predpisi glede na najboljše 
razpoložljive tehnologije in z njimi 
povezane vrednosti emisij, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih NRT;

dovoljenju iz člena 15 ali splošni 
zavezujoči predpisi glede na najboljše 
razpoložljive tehnologije in z njimi 
povezane vrednosti emisij, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih NRT;

Or. en

Obrazložitev

Utemeljitev pristojnih organov ne sme biti omejena zgolj na mejne vrednosti emisij, temveč 
mora zajemati vse pogoje v dovoljenju.

Predlog spremembe 295
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) če se odobri odstopanje v skladu s 
členom 16(3), razloge za to odstopanje in 
določeni pogoji;

(f) če se odobri odstopanje v skladu s 
členom 16(3), posebne razloge za to 
odstopanje, ki temeljijo na pogojih iz člena 
16(3), in določene pogoje;

Or. en

Obrazložitev

Javnosti je treba dati natančno utemeljitev za odobritev odstopanja.

Predlog spremembe 296
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29 črtano
Izmenjava informacij
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Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, 
ki spodbujajo varstvo okolja, glede:
(a) delovanja obratov v smislu emisij, 
onesnaževanja, porabe in vrste surovin, 
rabe energije in proizvodnje odpadkov;
(b) uporabljenih  tehnologij, z njimi 
povezanega spremljanja stanja in 
njihovega razvoja.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 14. Združitev in prilagoditev člena 14 in člena 29 je nujna za 
zagotovitev sedanjega razvoja in sprejetja referenčnih dokumentov NRT.

Predlog spremembe 297
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29 črtano
Izmenjava informacij

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, 
ki spodbujajo varstvo okolja, glede:
(a) delovanja obratov v smislu emisij, 
onesnaževanja, porabe in vrste surovin, 
rabe energije in proizvodnje odpadkov;
(b) uporabljenih  tehnologij, z njimi 
povezanega spremljanja stanja in 
njihovega razvoja.

Or. en
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Obrazložitev

Ta člen se pomakne navzgor k členu 14. Predlog spremembe se opusti, če ne bo sprejet 
predlog spremembe člena 14.

Predlog spremembe 298
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za izmenjavo informacij, da vsaka 
tri leta, prvič pa v 18 mesecih od dne 
začetka veljavnosti te direktive, pošljejo 
Komisiji razpoložljive reprezentativne 
podatke o zmogljivostih naprav na 
posameznih lokacijah, mejnih vrednostih 
emisij, emisijah in drugih učinkih na 
okolje, mejnih vrednostih za posamezne 
vrste dejavnosti v skladu s Prilogo I in 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, iz 
katerih te vrednosti izhajajo, zlasti v 
skladu s členom 16. Pozneje se podatki 
dopolnijo v skladu s postopki, določenimi 
v členu 16(3) in v členu 67. Informacije se 
dopolnijo in razvrstijo ob upoštevanju 
smernic za izboljšanje zbiranja in 
predložitve podatkov, namenjenih pripravi 
uporabnih sklepov za NRT, ter se dajo na 
razpolago Komisiji in javnosti v 
elektronski obliki. Komisija objavi 
ocenjevalno poročilo v uradnih jezikih EU 
v elektronski obliki.

Or. en

Obrazložitev

Kakovost referenčnih dokumentov NRT je zelo odvisna od kakovosti in količine podatkov, ki 
se vnesejo v seviljski postopek za lažje pridobivanje uporabnih sklepov za NRT. Zato je nujno, 
da informacije obsegajo več kot zgolj določene mejne vrednosti emisij in da se vanje vključijo 
tudi podatki o zmogljivosti posameznih naprav. Objava mejnih vrednosti emisij za posamezne 
lokacije bo zadevni javnosti omogočila, da preverja, ali se standardi uporabljajo, razen za 
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njihovo lokalno napravo, na splošno v EU.

Predlog spremembe 299
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za izmenjavo informacij, da vsaka 
tri leta, prvič pa v 18 mesecih od dne 
začetka veljavnosti te direktive, pošljejo 
Komisiji razpoložljive reprezentativne 
podatke o zmogljivostih naprav na 
posameznih lokacijah, mejnih vrednostih 
emisij, emisijah in drugih učinkih na 
okolje, mejnih vrednostih za posamezne 
vrste dejavnosti v skladu s Prilogo I in 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, iz 
katerih te vrednosti izhajajo, zlasti v 
skladu s členom 16. Pozneje se podatki 
dopolnijo v skladu s postopki, določenimi 
v členu 67.

Or. en

Obrazložitev

Da bi razmere lahko objektivno analizirali, je treba avtorjem referenčnih dokumentov NRT 
omogočiti, da iz zanesljivih in razpoložljivih podatkov, ki jih s spremljanjem pridobijo in 
posredujejo države članice, izpeljejo uporabne sklepe za NRT. Forum za izmenjavo 
informacij je nedavno sprejel smernice za izboljšanje zbiranja in predložitve podatkov za 
uporabne sklepe, na katerih bi morali podatki za posredovanje temeljiti oblikovno in 
vsebinsko.
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Predlog spremembe 300
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 29 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z državami članicami, zadevnimi panogami 
in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z državami članicami, zadevnimi panogami 
in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, v kateri bodo v 
enakih deležih zastopani ponudniki 
industrijskih sistemov, upravljavci in 
okoljske organizacije. Komisija razvije in 
objavi pravila za zbiranje podatkov, 
določitev NRT in vrednosti emisij, 
povezanih z NRT. Izmenjava informacij 
zadeva:

Or. en

Obrazložitev

Zelo vprašljivo je, koliko je reprezentativnost v skladu s seviljskim postopkom uravnotežena, 
saj je sestava navadno 40 % predstavnikov držav članic, 49 % predstavnikov industrije in en 
sam predstavnik okoljske nevladne organizacije. Pogosto se v praksi tudi predstavniki držav 
članic nadomestijo s predstavniki industrije. Uravnotežiti bi bilo treba vsaj zasebne interese 
upravljavcev in ponudnikov industrijskih sistemov, saj je interes slednjih za sprejetje 
ambicioznih NRT očitno večji.

Predlog spremembe 301
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 29 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z državami članicami, zadevnimi 
panogami, ki jih v enakem deležu 
zastopajo ponudniki industrijskih 
sistemov ter upravljavci, in nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo varstvo 
okolja. Komisija razvije in objavi pravila 
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za zbiranje podatkov, določitev NRT in 
vrednosti emisij, povezanih z NRT. 
Organizira se izmenjava informacij glede:

Or. en

Obrazložitev

V seviljski postopek so vključeni tehnični strokovnjaki, ki v povprečju zastopajo 40-odstotno 
države članice, 49-odstotno zainteresirane strani iz industrije in eno samo okoljsko nevladno 
organizacijo.  Za bolj pravično omogočanje in doslednejše upoštevanje manjšinskih mnenj je 
treba uravnotežiti vsaj zasebne interese upravljavcev in ponudnikov industrijskih sistemov ter 
preprečiti ogrožanje ciljev seviljskega postopka, zato mora ES razviti pravila za določitev 
NRT in vrednosti emisij, povezanih z NRT.

Predlog spremembe 302
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 29 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z državami članicami, predstavniki 
lokalnih in regionalnih organov,
zadevnimi panogami in nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo varstvo 
okolja, glede:

Or. en

Obrazložitev

Lokalni in regionalni organi niso udeleženi v seviljskem postopku. Ker so regionalni in 
lokalni organi tisti, ki izdajajo dovoljenja in/ali izvajajo inšpekcije, imajo pomembno znanje o 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, torej lahko predstavniki teh organov s svojim 
sodelovanjem izboljšajo seviljski postopek.
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Predlog spremembe 303
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 29 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z državami članicami, predstavniki 
lokalnih in regionalnih organov,
zadevnimi panogami in nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo varstvo 
okolja, glede:

Or. en

Obrazložitev

Lokalni in regionalni organi niso udeleženi v seviljskem postopku. Ker so regionalni in 
lokalni organi tisti, ki izdajajo dovoljenja in/ali izvajajo inšpekcije, imajo pomembno znanje o 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, torej lahko predstavniki teh organov s svojim 
sodelovanjem izboljšajo seviljski postopek.

Predlog spremembe 304
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 29 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

Komisija organizira izmenjavo informacij 
med  državami članicami, zadevnimi 
panogami, Komisijo in nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo varstvo 
okolja, glede:

Or. de

Obrazložitev

Treba je natančno pojasniti, da je izmenjava podatkov večstranski proces, ki poteka pod 
okriljem Komisije, in je namenjena za oblikovanje ali preoblikovanje referenčnega dokumenta 
NRT.
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Predlog spremembe 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 29 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

Komisija organizira izmenjavo informacij 
med  državami članicami, zadevnimi 
panogami, Komisijo in nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo varstvo 
okolja, glede:

Or. en

Obrazložitev

Da bi bilo popolnoma jasno, kaj je Komisija zapisala. Seviljski postopek je večstranski 
postopek, v katerega je vključena tudi Komisija.

Predlog spremembe 306
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 29 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uporabljenih  tehnologij, z njimi 
povezanega spremljanja stanja in njihovega 
razvoja.

(b) uporabljenih tehnologij, z njimi 
povezanega spremljanja stanja in njihovega 
razvoja, učinkovitosti izvajanih dejavnosti 
ter njihovega prispevka k izboljšanju 
okolja in javnega zdravja. 

Or. pl

Obrazložitev

Izmenjava informacij mora predvsem pokazati, da uporaba najboljših razpoložljivih 
tehnologij resnično pozitivno vpliva na okolje in javno zdravje, ter družbo prepričati v 
učinkovitost teh tehnologij.
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Predlog spremembe 307
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – uvodni del in odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka Komisija 
sprejme ukrepe za določitev:

Za namene prvega pododstavka Komisija 
sprejme smernice za določitev:

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).

Navedene smernice, ki so namenjene
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).

Or. nl

Obrazložitev

Zdi se, da je sprejemanje ukrepov preveč daljnosežno. Tukaj bi bile primernejše smernice.

Predlog spremembe 308
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave , ki so namenjene proizvodnji 
energije,  z nazivno vhodno toplotno močjo 
50 MW ali več, ne glede na vrsto 
uporabljenega goriva .

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave , ki so namenjene proizvodnji 
energije,  z nazivno vhodno toplotno močjo 
20 MW ali več, ne glede na vrsto 
uporabljenega goriva.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je, da se kurilne naprave med 20 in 50 MW izključijo iz določb poglavja II (glej 
predlog spremembe 54). Vendar je emisije takih naprav v zrak treba obravnavati, zato jih je 
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treba vključiti v poglavje III in zanje določiti posebne ukrepe za nadzor emisij. Tak predlog 
spremembe je dopusten v skladu s členom 80a poslovnika: manjše kurilne naprave se 
vključijo v poglavje III in ne v poglavje II, kot je predlagala Komisija.

Predlog spremembe 309
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave , ki so namenjene proizvodnji 
energije,  z nazivno vhodno toplotno močjo 
50 MW ali več, ne glede na vrsto 
uporabljenega goriva .

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave , ki so namenjene proizvodnji 
energije,  z nazivno vhodno toplotno močjo 
20 MW ali več, ne glede na vrsto 
uporabljenega goriva.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s Prilogo I bi moral biti tudi v členu 31 prag za velike kurilne naprave 20 
MW.

Predlog spremembe 310
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se odpadni plini dveh ali več 
ločenih kurilnih naprav izpuščajo skozi 
skupen odvodnik, se šteje, da je 
kombinacija takih naprav ena kurilna 
naprava, njihove zmogljivosti pa se 
seštevajo.

1. Kadar se odpadni plini dveh ali več 
ločenih kurilnih naprav izpuščajo skozi 
skupno odvodno cev, se ob upoštevanju 
tehničnih in ekonomskih dejavnikov šteje, 
da je kombinacija takih naprav ena kurilna 
naprava, njihove zmogljivosti pa se 
seštevajo.

Or. fi
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Predlog spremembe 311
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) naprave, ki kot gorivo uporabljajo 
kakršne koli trdne ali tekoče odpadke, ki 
niso omenjeni v točki (a) člena 38(2)

(j) naprave, zajete v poglavju IV, ki kot 
gorivo uporabljajo kakršne koli trdne ali 
tekoče odpadke, ki niso omenjeni v točki 
(a) člena 38(2)

Or. en

Obrazložitev

Sežiganje odpadkov bi bilo treba, enako kot v obstoječi direktivi o velikih kurilnih napravah, 
izvzeti iz področja uporabe. Zaradi te širše direktive se opredelitev goriva ne sme omejiti 
zgolj na goriva, upoštevana v tem poglavju III. Najlažje je to storiti z izločitvijo naprav, ki so 
zajete v poglavju IV o sežiganju in sosežiganju.

Predlog spremembe 312
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) naprave, namenjene sežiganju ali 
sosežiganju goriva, pridobljenega iz 
odpadkov, štejejo za sežigalnice odpadkov

Or. en

Obrazložitev

To pojasnilo je potrebno, da se prepreči pravna negotovost pri razvrščanju naprav med 
naprave za sosežig odpadkov (katerih glavni namen je proizvodnja energije) in sežigalnice 
odpadkov (namenjene toplotni obdelavi odpadkov). Ta določba je potrebna zaradi 
naraščajočega števila naprav, namenjenih uporabi goriva iz odpadkov (iz odpadkov 
pridobljeno gorivo ali gorivo iz komunalnih odpadkov), ki ima (skoraj) enako sestavo in 
vsebnost onesnaževal kot komunalni odpadki.
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Predlog spremembe 313
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) kurilne naprave z vhodno toplotno 
močjo, ki ne presega 500 MW, ki so 
pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 
2002 in  ki ne obratujejo več kot 1 500 ur 
na leto kot  povprečje za obdobje petih let.

Or. en

Obrazložitev

S tem bi se odstopanja za naprave na trda goriva, ki že veljajo v skladu z direktivo o velikih 
kurilnih napravah in so vključena v del I Priloge V tega predloga, razširila na vse naprave, 
ne glede na vrsto goriva. To je potrebno, ker se tudi nekatere naprave na plin ali tekoča 
goriva uporabljajo kot naprave v stanju pripravljenosti ali podporne naprave, ki naj bi bile 
vključene v ta odstopanja. Seveda bi se zanje še naprej uporabljale določbe poglavja II 
predloga in bi zanje veljale mejne vrednosti emisij, ki temeljijo na NRT.

Predlog spremembe 314
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se dve ali več ločenih kurilnih 
naprav, ki so pridobile dovoljenje ali 
predložile popolno vlogo po datumu iz 
člena 72(2)  namesti tako, da bi se ob 
upoštevanju tehničnih in ekonomskih 
dejavnikov njihovi odpadni plini lahko 
izpuščali skozi skupen odvodnik, se šteje, 
da je kombinacija takih naprav ena kurilna 
naprava  , njihove zmogljivosti pa se 
seštevajo.

2. Kadar se dve ali več ločenih kurilnih 
naprav, ki so pridobile dovoljenje ali 
predložile popolno vlogo po datumu iz 
člena 72(2)  namesti tako, da bi se ob 
upoštevanju tehničnih in ekonomskih 
dejavnikov njihovi odpadni plini lahko po 
mnenju pristojnih organov izpuščali skozi 
skupen odvodnik, se šteje, da je 
kombinacija takih naprav ena kurilna 
naprava, njihove zmogljivosti pa se 
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seštevajo.

Or. fi

Predlog spremembe 315
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Posamezne naprave z vhodno toplotno 
močjo manj kot 20 MW niso vključene v 
izračun skupne vhodne toplotne moči 
kurilnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Glede pravila seštevanja je treba pojasniti, da to bi pravilo moralo veljati zgolj za posamezne 
kurilne naprave z vhodno toplotno močjo enako ali višjo od 20 MW. Tak predlog spremembe 
je dopusten v skladu s členom 80a poslovnika, ker je predlagani odstavek 3 povezan z 
odstavkom 1.

Predlog spremembe 316
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32a
Posebne določbe za manjše kurilne 

naprave
1. Dokler se ne doseže dogovor v skladu z 
odstavkom 2, se Priloga V ne nanaša na 
kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 
manj kot 50 MW.
2. Komisija v razumnem času, vendar 
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najkasneje do 2012, predlaga spremembe 
Priloge V, ki vključujejo mejne vrednosti 
emisij, zahteve glede spremljanja in 
pravila za ugotavljanje skladnosti in 
zadevajo naprave iz odstavka 1. Tak 
predlog po potrebi vsebuje posebne 
zahteve za obstoječe kurilne naprave in 
vključuje primerno prehodno obdobje za 
dosego skladnosti s spremenjenimi 
določbami. 

Or. en

Obrazložitev

V poglavje II bi bilo treba vključiti tudi kurilne naprave z vhodno toplotno močjo manj kot 50 
MW. Za take naprave bodo v Prilogi V s postopkom soodločanja sprejete posebne določbe, ki 
bodo temeljile na najboljših razpoložljivih tehnologijah. Tak predlog spremembe je dopusten 
v skladu s členom 80a poslovnika: manjše kurilne naprave se vključijo v poglavje III in ne v 
poglavje II, kot je predlagala Komisija.

Predlog spremembe 317
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsa dovoljenja za naprave, ki vsebujejo 
kurilne naprave, ki so pridobile dovoljenje 
ali predložile popolno vlogo pred datumom 
iz člena 72(2), vključujejo, pod pogojem, 
da je takšna naprava pričela delovati 
najpozneje eno leto po tem datumu, 
pogoje, ki zagotavljajo, da emisije v zrak iz 
teh naprav ne presegajo  mejnih vrednosti 
emisij iz dela 1 Priloge V .

2. Vsa dovoljenja za naprave, ki vsebujejo 
kurilne naprave, ki so pridobile dovoljenje 
ali predložile popolno vlogo pred datumom 
iz člena 72(2), vključujejo, pod pogojem, 
da je takšna naprava pričela delovati 
najpozneje eno leto po tem datumu, 
pogoje, ki zagotavljajo, da ob upoštevanju 
tehničnih in ekonomskih dejavnikov
emisije v zrak iz teh naprav ne presegajo
mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V.

Or. fi
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Predlog spremembe 318
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V dovoljenjih za naprave, zajete v 
odstavek 2, ki obratujejo že 20 let, je treba 
znižati emisije do konca 25. leta 
obratovanja, tako da se zagotovi, da 
emisije v zrak iz teh naprav ne presegajo 
mejnih vrednosti emisij iz dela 2 Priloge 
V. Znižanje emisij ni potrebno, če bo 
kurilna naprava po 20 letih in 10 000 
obratovalnih urah nehala obratovati.

Or. en

Obrazložitev

Za obstoječe naprave bi bilo treba obdobje obratovanja z mejnimi vrednostmi emisij, ki 
presegajo mejne vrednosti za nove naprave, omejiti na 20 let. Pet let po preteku tega obdobja 
bi morale za obstoječe naprave veljati mejne vrednosti emisij za nove naprave. S tem 
predlogom spremembe se v Evropi lahko doseže znatno zmanjšanje emisij.

Predlog spremembe 319
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za obstoječe naprave, kot so 
opredeljene v členu 2(10) Direktive 
2001/80/ES, ki so popolnoma v skladu z 
določbami iz člena 4(3) Direktive 
2001/80/ES, še vedno veljajo te zahteve, 
ne pa mejne vrednosti emisij, določene v 
Prilogi V.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva 2001/80/ES določa dva koraka za zmanjšanje emisij, leta 2008 in leta 2016. Da bi 
se naložbenemu okviru omogočila stabilnost in gotovost, bi obstoječe naprave (za katere je 
bilo začetno dovoljenje izdano pred 1.7.1987), ki so že skladne z mejnimi vrednostmi emisij, 
opredeljenimi v prilogah od III do VII iste direktive, morale obratovati v okviru teh mejnih 
vrednosti tudi po letu 2016.

Predlog spremembe 320
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar se zmogljivost kurilne naprave 
poveča , se mejne vrednosti emisij, 
določene v delu 2 Priloge V, uporabljajo za 
del naprave , ki ga zadeva sprememba,  ter 
določijo glede na vhodno toplotno moč 
celotne kurilne  naprave.

6. Kadar se zmogljivost kurilne naprave 
poveča za najmanj 20 MV, se mejne 
vrednosti emisij, določene v delu 2 Priloge 
V, uporabljajo za del naprave , ki ga 
zadeva sprememba,  ter določijo glede na 
vhodno toplotno moč celotne kurilne
naprave.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba ne bi smela zajemati manjših povečav kurilnih naprav.

Predlog spremembe 321
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Kurilne naprave se lahko izvzamejo iz 
zahteve po skladnosti z mejnimi 
vrednostmi emisij za dušikove okside 
(NOx) in žveplov dioksid (SO2), ki 
temeljijo na členih 15 in 16, če so naprave 
vključene v nacionalni program za 
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zmanjševanje emisij iz odstavka 8 in če se 
upoštevajo posebne določbe iz prilog V in 
VI.

Or. en

Obrazložitev

Podpira se pobuda Komisije za pripravo evropskih pravil o trgovanju z emisijami snovi, ki 
niso toplogredni plini. Pobudo bi bilo najbolje izvesti tako, da bi evropska pravila o trgovanju 
z emisijami začela veljati istočasno z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja. Če to ne bo izvedljivo, bi lahko tako določbo vsebovala direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Obstoječi nacionalni sistemi trgovanja bi se 
tako lahko nadaljevali v prehodnem obdobju do veljavnosti evropskih pravil o trgovanju za 
snovi, ki niso toplogredni plini, kot pilotni projekti ali poskusi.

Predlog spremembe 322
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Države članice lahko brez poseganja v 
posebne določbe za kurilne naprave iz 
poglavja III in ob upoštevanju stroškov in 
koristi ter svojih obveznosti v skladu z 
Direktivo 2001/81/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij 
za nekatera onesnaževala zraka ter 
Direktivo 96/62/ES opredelijo in izvajajo 
nacionalni program za zmanjševanje 
emisij za kurilne naprave.
Nacionalni program za zmanjševanje 
emisij zniža skupne letne emisije 
dušikovih oksidov (NOx) in žveplovega 
dioksida (SO2) iz kurilni naprav na raven, 
ki bi se dosegla z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij na osnovi 
naslednjih povprečij za obdobje zadnjih 
pet let za vsako od naprav: dejanskega 
letnega obratovalnega časa, 
uporabljenega goriva in vhodne toplotne 
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moči.
Zaprtje naprave, vključene v nacionalni 
program za zmanjševanje emisij, ne sme 
povzročiti povečanja skupnih letnih emisij 
iz preostalih naprav, vključenih v 
program.

Or. en

Obrazložitev

Podpira se pobuda Komisije za pripravo evropskih pravil o trgovanju z emisijami snovi, ki 
niso toplogredni plini. Pobudo bi bilo najbolje izvesti tako, da bi evropska pravila o trgovanju 
z emisijami začela veljati istočasno z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja. Če to ne bo izvedljivo, bi lahko tako določbo vsebovala direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Obstoječi nacionalni sistemi trgovanja bi se 
tako lahko nadaljevali v prehodnem obdobju do veljavnosti evropskih pravil o trgovanju za 
snovi, ki niso toplogredni plini, kot pilotni projekti ali poskusi.

Predlog spremembe 323
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6c. Za nacionalne programe za 
zmanjševanje emisij veljajo naslednji 
pogoji:
(a) program vsebuje naloge in z njimi 
povezane cilje, ukrepe in časovni okvir za 
doseganje teh nalog in ciljev ter 
mehanizme spremljanja stanja;
(b) države članice svoj nacionalni 
program za zmanjševanje emisij sporočijo 
Komisiji najkasneje do datuma iz člena 
71(1);
(c) v šestih mesecih po prejemu sporočila 
iz točke (b) Komisija oceni, ali program 
izpolnjuje zahteve tega odstavka. Če 
Komisija meni, da temu ni tako, obvesti 
državo članico in v naslednjih treh 
mesecih država članica sporoči vse 
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ukrepe, ki jih je sprejela, da je zagotovila 
izpolnitev zahtev iz tega odstavka;

Or. en

Obrazložitev

Podpira se pobuda Komisije za pripravo evropskih pravil o trgovanju z emisijami snovi, ki 
niso toplogredni plini. Pobudo bi bilo najbolje izvesti tako, da bi evropska pravila o trgovanju 
z emisijami začela veljati istočasno z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja. Če to ne bo izvedljivo, bi lahko tako določbo vsebovala direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Obstoječi nacionalni sistemi trgovanja bi se 
tako lahko nadaljevali v prehodnem obdobju do veljavnosti evropskih pravil o trgovanju za 
snovi, ki niso toplogredni plini, kot pilotni projekti ali poskusi.

Predlog spremembe 324
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Pristojni organ lahko odobri 
odstopanja od obveznosti iz odstavka 2 za 
vsak primer posebej za elektrarne, za 
katere je bilo dovoljenje izdano pred 
1.7.1987, v naslednjih primerih:
(a) za elektrarne, ki oskrbujejo konične 
obremenitve največ 1 500 ur letno, 
izračunanih kot povprečje za obdobje 
petih let;
(b) za elektrarne, ki so povezane v 
izolirana omrežja, notranja omrežja ali 
stojijo na otoku in delujejo manj kot 2 500 
ur letno.

Or. en

Obrazložitev

Glede na omejen časovni okvir delovanja te elektrarne ne prispevajo veliko k emisijam, 
omogočajo pa varnejšo oskrbo/boljšo stabilnost sistema, medtem ko bi se naložbe vanje, 
potrebne za izpolnjevanje novih obveznosti, le težko povrnile. Poleg tega je tako odstopanje 



AM\743551SL.doc 27/64 PE412.328v01-00

SL

predvideno v členu 5 Direktive 2001/80/ES.

Predlog spremembe 325
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice lahko ob upoštevanju 
stroškov in koristi ter svojih obveznosti v 
skladu z Direktivo 20../../ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij za nekatera 
onesnaževala zraka ter Direktivo 
2008/50/ES o kakovosti zraka opredelijo 
in izvajajo nacionalni program za 
zmanjševanje emisij za nekatere ali vse 
naprave v skladu s členom 33(2).
Nacionalni program za zmanjševanje 
emisij zniža skupne letne emisije 
dušikovih oksidov (NOx) žveplovega 
dioksida (SO2) in prahu iz obstoječih 
naprav na raven, ki bi se dosegla z 
uporabo mejnih vrednosti emisij iz dela 1 
Priloge V za obstoječe in leta 2013 
obratujoče naprave na osnovi naslednjih 
povprečij za obdobje zadnjih pet let do leta 
2013 (in vključno s tem letom) za vsako od 
naprav: dejanskega letnega obratovalnega 
časa, uporabljenega goriva in vhodne 
toplotne moči.
Zaprtje naprave, vključene v nacionalni 
program za zmanjševanje emisij, ne sme 
povzročiti povečanja skupnih letnih emisij 
iz preostalih naprav, vključenih v 
program.
Za nacionalne programe za zmanjševanje 
emisij veljajo naslednji pogoji:
(a) program vsebuje naloge in z njimi 
povezane cilje, ukrepe in časovni okvir za 
doseganje teh nalog in ciljev ter 
mehanizme spremljanja stanja;
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(b) države članice svoj nacionalni 
program za zmanjševanje emisij sporočijo 
Komisiji najkasneje 1. januarja 2015;
(c) v šestih mesecih po prejemu sporočila 
iz točke (b) Komisija oceni, ali program 
izpolnjuje zahteve tega odstavka. Če 
Komisija meni, da temu ni tako, obvesti 
državo članico in v naslednjih treh 
mesecih država članica Komisiji sporoči 
vse ukrepe, ki jih je sprejela, da je 
zagotovila izpolnitev zahtev iz tega 
odstavka;
(d) Komisija najkasneje 1. januarja 2013 
pripravi smernice za pomoč državam 
članicam pri pripravi njihovih programov.

Or. en

Obrazložitev

Stalna razpoložljivost nacionalnih programov za zmanjševanje emisij mora biti od leta 2016 
še prožnejša. V nacionalnem programu za zmanjševanje emisij je jasno opredeljena mejna 
vrednost za skupno letno maso emisij sodelujočih naprav. Tako program vpliva na 
obremenitve z onesnaževali, te obremenitve pa določajo količino odlaganja. Program 
predvideva tudi prenos pravic med sodelujočimi napravami – to prožnost je še toliko bolj 
treba ohraniti, ker Komisija ni podala nobenih drugih predlogov.

Predlog spremembe 326
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Brez poseganja v Direktivo 
2008/50/ES se obstoječe naprave lahko 
izvzamejo iz zahteve po skladnosti iz člena 
33(2) pod naslednjimi pogoji:
(a) upravljavec obstoječe naprave se s 
pisno izjavo, ki jo najkasneje do [treh let 
po začetku veljavnosti te direktive] 
predloži pristojnemu organu, zaveže, da 
naprava od 1. januarja 2016 do 
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najkasneje 31. decembra 2023 ne bo 
obratovala več kot 20 000 obratovalnih 
ur;
(b) upravljavec mora pristojnemu organu 
vsako leto predložiti poročilo o 
izrabljenem in neizrabljenem času 
obratovanja v dovoljeni preostali 
življenjski dobi naprave;
(c) pristojni organ zagotovi, da mejne 
vrednosti za onesnaževala iz člena 33(2) 
ostanejo vsaj tako stroge kot mejne 
vrednosti iz dovoljenja za napravo (kot je 
veljalo na dan, ko je upravljavec predložil 
pisno izjavo) ali, kadar obstaja veljavno 
dovoljenje 1. januarja 2008, kakršna koli 
nižja mejna vrednost emisij iz tega 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Predlog spremembe 327
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a
Mejna vrednost emisij za ogljikov dioksid
1. Od 1. januarja 2010 vsebujejo vsa 
dovoljenja za velike kurilne naprave za 
proizvodnjo električne energije z 
zmogljivostjo 300 megavatov ali več, ki 
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jim je s 1. januarjem 2010 ali kasneje 
odobreno gradbeno dovoljenje ali (kadar 
takega postopka ni) prvotno obratovalno 
dovoljenje, pogoje, ki zahtevajo skladnost 
z mejno vrednostjo emisij v zrak, in sicer 
350 gramov ogljikovega dioksida na 
kilovatno uro oddane električne energije. 
2. Do 1. januarja 2018 vsebujejo vsa 
dovoljenja za velike kurilne naprave za 
proizvodnjo električne energije z 
zmogljivostjo 300 megavatov ali več, ki 
niso vključene v odstavek 1, pogoje, ki 
zahtevajo skladnost z mejno vrednostjo 
emisij v zrak 350 gramov ogljikovega 
dioksida na kilovatno uro oddane 
električne energije.
3. Pristojni nacionalni organ letno 
preverja mejno vrednost emisij iz 
odstavkov 1 in 2.
4. Ob upoštevanju celotnega napredka 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in možnega prispevka k ustreznim 
tehnologijam za zmanjševanje emisij 
Komisija do 30. junija 2014 pregleda 
določbe iz tega člena. V pregledu se zlasti 
preuči zmanjšanje mejne vrednosti iz 
odstavkov 1 in 2, prestavi datum iz 
odstavka 2 ali uvede postopen pristop ter 
se razširi področje uporabe na velike 
kurilne naprave izven elektroenergetskega 
sektorja. Ob zaključku pregleda Komisija 
po potrebi pripravi predloge.

Or. en

Obrazložitev

Treba je doseči kompromis med zahtevami glede varnosti oskrbe z energijo in podnebne
politike. Predlaga se, da se male elektrarne za soproizvodnjo toplote in električne energije z 
zmogljivostjo pod 300 megavatov izključijo iz mejne vrednosti CO2.
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Predlog spremembe 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a
Mejna vrednost emisije za ogljikov dioksid
1. Od 1. januarja 2010 vsebujejo vsa 
dovoljenja za velike kurilne naprave za 
proizvodnjo električne energije z 
zmogljivostjo 300 megavatov ali več, ki 
jim je s 1. januarjem 2010 ali kasneje 
odobreno gradbeno dovoljenje ali (kadar 
takega postopka ni) prvotno obratovalno 
dovoljenje, pogoje, ki zahtevajo skladnost 
z mejno vrednostjo emisij v zrak, in sicer 
450 g ogljikovega dioksida na kilovatno 
uro oddane električne energije.
2. Do 1. januarja 2025 vsebujejo vsa 
dovoljenja za velike kurilne naprave za 
proizvodnjo električne energije z 
zmogljivostjo 300 megavatov ali več, ki 
niso vključene v odstavek 1, pogoje, ki 
zahtevajo skladnost z mejno vrednostjo 
emisij v zrak, in sicer 450 g ogljikovega 
dioksida na kilovatno uro oddane 
električne energije.
3. Pristojni nacionalni organ na letno 
preveri mejno vrednost emisije iz 
odstavkov 1 in 2.
4. Ob upoštevanju celotnega napredka 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in možnega prispevka k ustreznim 
tehologijam za zmanjšanje emisij 
Komisija do 30. junija 2014 pregleda 
določbe iz tega člena. V pregledu se zlasti 
preuči zmanjšanje mejne vrednosti iz 
odstavkov 1 in 2, prestavi datum iz 
odstavka 2 ali uvede postopen pristop ter 
se razširi področje uporabe na velike 
kurilne naprave izven elektroenergetskega 
sektorja. Ob zaključku pregleda Komisija 
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po potrebi pripravi predloge.

Or. en

Obrazložitev

Velike kurilne naprave znatno prispevajo k emisijam ogljikovega dioksida in s tem tudi k 
podnebnim spremembam. Sistem EU za trgovanje z emisijami določa uporaben okvir za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu, vendar ne daje dovolj 
močnega cenovnega signala, ki bi preprečil nastajanje novih in velikih virov ogljikovega 
dioksida v sistemu. Zato je nujno, da se v direktivo o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja vključijo določbe, ki za nove velike naprave zahtevajo mejne 
vrednosti ogljikovega dioksida v zrak.

Predlog spremembe 329
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljavec  mora o tem obvestiti pristojni 
organ  v 48 urah po okvari ali izpadu 
naprave za čiščenje odpadnih plinov  .

Upravljavec  mora o tem čimprej in v 
vsakem primeru obvestiti pristojni organ  v 
8 urah po okvari ali izpadu naprave za 
čiščenje odpadnih plinov .

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga za manj stroge pogoje za takšne naprave zaradi podobnih pogojev, ki se nanašajo 
na naprave za sežiganje in sosežiganje glede dolžine trajanja neobičajnih pogojev med letom 
(dvanajstmesečno obdobje) in pravočasnosti obveščanja ter opozarjanja na tveganje, da 
lahko pristojni organi sprejmejo primerne ukrepe.
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Predlog spremembe 330
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupni čas obratovanja brez čiščenja 
odpadnih plinov ne sme  presegati 120 ur v 
katerem koli dvanajst mesečnem obdobju.

Skupni čas obratovanja brez čiščenja 
odpadnih plinov ne sme  presegati 60 ur v 
katerem koli dvanajst mesečnem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga za manj stroge pogoje za takšne naprave zaradi podobnih pogojev, ki se nanašajo 
na naprave za sežiganje in sosežiganje glede dolžine trajanja neobičajnih pogojev med letom 
(dvanajstmesečno obdobje) in pravočasnosti obveščanja ter opozarjanja na tveganje, da 
lahko pristojni organi sprejmejo primerne ukrepe.

Predlog spremembe 331
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice skladno z delom 3 
Priloge V zagotovijo , da se izvaja
spremljanje snovi, ki onesnažujejo zrak  .

1. Države članice skladno z delom 3 
Priloge V zagotovijo, da se izvaja
spremljanje snovi, ki onesnažujejo zrak . 
Države članice lahko zahtevajo, da se 
spremljanje izvaja na račun upravljavca.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo v nekaterih primerih imeti pravico zahtevati, da upravljavci 
prispevajo k spremljanju emisij. To možnost omogoča obstoječa zakonodaja in se je ne sme 
črtati.
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Predlog spremembe 332
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Namesto mejne vrednosti emisij iz 
odstavka 2 se lahko kot povprečna 
vrednost uporabljajo naslednje mejne 
vrednosti emisij za žveplov dioksid (ne 
glede na uporabljeno kombinacijo goriv):
a) 1 000 mg/Nm3 za naprave iz člena 4(1) 
in (3) kot povprečna mejna vrednost za 
vse take naprave znotraj rafinerije;
b) 600 mg/Nm3 za nove naprave iz člena 
4(2) kot povprečna mejna vrednost za vse 
take naprave znotraj rafinerije razen 
plinskih turbin.
Mejne vrednosti se določijo ob 
upoštevanju tehničnega napredka in 
gospodarskih vidikov.
Pristojni organi zagotovijo, da se zaradi 
uporabe te določbe ne povečajo emisije iz 
obstoječih naprav.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe preklicuje obstoječo in veljavno zakonodajo. Te vrednosti so 
namenjene proizvajalcem in licenčnim organom za osnovno usmeritev pri določanju mejnih 
vrednosti emisij na kraju samem in služi kot povprečna vrednost, ponderirana iz količine 
izpušnih plinov iz vseh kurilnih naprav rafinerije (Gaussova porazdelitev).

Predlog spremembe 333
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. To poglavje se uporablja za  sežigalnice 
odpadkov  in naprave za sosežig odpadkov, 

1. To poglavje se uporablja za  sežigalnice 
odpadkov  in naprave za sosežig odpadkov, 
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ki sežigajo ali sosežigajo trdne ali tekoče 
odpadke  .

ki sežigajo ali sosežigajo trdne ali tekoče 
odpadke , vključno z gorivi, pridobljenimi 
iz odpadkov.

Or. en

Obrazložitev

Poglavje IV zajema sežiganje in sosežiganje trdnih ali tekočih odpadkov (člen 38). Področje 
uporabe mora pojasniti, da te določbe vedno zajemajo goriva, pridobljena iz odpadkov (RDF, 
SRF itd.) Zaradi praksa v vsaj eni državi članici je treba opredeliti gorivo, pridobljeno iz 
odpadkov (RDF) in gorivo iz komunalnih odpadkov (SRF) kot vrsto odpadka, omenjeno na 
seznamu odpadkov pod 19 12 10 (gorljivi odpadki).

Predlog spremembe 334
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebne zahteve v skladu z drugim 
odstavkom člena 41(2) se ne uporabljajo 
za naslednje nevarne odpadke:
(a) gorljive tekoče odpadke, vključno z 
odpadnimi olji, opredeljenimi v členu.... 
direktive 98/XXX*, če izpolnjujejo 
naslednja merila:  
(i) masna vsebnost polikloriranih 
aromatskih ogljikovodikov, kot so 
poliklorirani bifenili (PCB) ali 
pentaklorirani fenoli (PCP), ne dosega 
višjih koncentracij, kot so določene v 
ustrezni zakonodaji Skupnosti;  
(ii) čista kurilna vrednost dosega vsaj 30 
MJ na kilogram, 
(b) katere koli gorljive tekoče odpadke, ki 
v zgorevalnem plinu, nastalem pri 
njihovem gorenju, ne morejo povzročiti 
drugih emisij kot tistih zaradi plinskega 
olja, kot je opredeljeno v členu 1(1) 
direktive 93/12/EGS, ali višjih 
koncentracij emisij, kot jih povzroča 
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gorenje tako opredeljenega plinskega olja.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te zahteve, ki v evropski uredbi o sežiganju in sosežiganju obstaja od leta 1996, ni 
utemeljeno. Cilj 40-odstotne meje je bil zaščititi tradicionalni tržni delež glede sežiganja pred 
tveganjem razvoja sosežiganja. Uporabljena olja niso odpadki, ki se jih ponavadi odstrani v 
sežigalnicah. Zato ni potrebe za spremembo tega.

Predlog spremembe 335
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka a – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) odpadke iz točke (b) člena 3(21); črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o sežiganju odpadkov 76/2000 navaja zelo posebne izključitve, ki jih je treba 
obdržati v takšni obliki. Te izključitve so lahko povezane z elementi definicije o biomasi, 
vendar morajo v vsakem primeru zajeti vso biomaso. Zato bi bilo bolje, da se jih spet zajame 
v členu 38 (ne pa črta glede na ustrezna prilagojena področja). Predlog spremembe je 
povezan s predlogom spremembe 30 istega avtorja glede potrebe po enotni definiciji o 
biomasi.

Predlog spremembe 336
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka a – podtočka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) loj iz živalskih trupel, uporabljen kot 
gorivo, kot ga ureja Uredba (ES) št. 
20/[...] Evropskega parlamenta in Sveta z 
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dne [.... 20 o določitvi zdravstvenih pravil 
za živalske stranske proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi.

Or. en

Obrazložitev

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Predlog spremembe 337
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) naprave za sosežig odpadkov z 
vhodno toplotno močjo manjšo od 500 
kW, kjer se letno obdela največ 50 ton 
odpadkov iz obrata, če za te naprave 
veljajo nacionalna pravila odobritve in če 
odobritev vsebuje zahteve glede 
sosežiganja, zlasti mejne vrednosti.

Or. de

Obrazložitev

Pravila za sosežiganje odpadkov, zlasti vloga za dovoljenje, pravila glede mejnih vrednosti in 
njihovo spremljanje se nanašajo na večje količine odpadkov. Sežig manjših količin je treba 
zato izvzeti iz teh posebnih pravil in ga obravnavati v okviru splošnih pravil, ki veljajo za 
naprave za sosežig odpadkov.
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Predlog spremembe 338
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. To poglavje se ne uporablja za 
toplotno obdelavo živalske masti na mestu 
proizvodnje.

Or. de

Obrazložitev

Živalska mast je glede sestave primerljiva s kurilnim oljem. Uporaba direktive glede 
sežiganja in sosežiganja živalske masti predstavlja nesorazmerno obremenitev, ki z 
okoljskega vidika ni upravičena. Če živalske masti ni možno uporabiti v napravah za 
predelavo živalskih trupel, jo je treba prepeljati v druge naprave.

Predlog spremembe 339
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 39 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri sežigu ali sosežigu pridobljena 
toplota se izrabi, kolikor je to izvedljivo, s 
proizvodnjo toplote,  pare ali energije ;

(b) pri sežigu ali sosežigu pridobljena 
toplota, se izrabi, kolikor je to izvedljivo, 
na primer s soproizvodnjo toplote in 
energije, proizvodnjo procesne pare ali 
daljinskim ogrevanjem.

Or. en

Obrazložitev

Učinek preoblikovanja je bistven, ker spodbuja sežigalnice izključno za električno energijo, 
medtem ko je prejšnje besedilo upoštevalo samo "toploto in električno energijo". To ni 
energetsko učinkovito in spodbuja sežiganje namesto okolju prijazni in energetsko učinkovite 
tehnologije za ravnanje z odpadki. Vse več je naprav, ki uporabljajo daljinsko hlajenje 
oziroma se pripravljajo na njegovo proizvodnjo.
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Predlog spremembe 340
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 39 – pododstavek d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) doseženi so minimalni standardi 
energetske učinkovitosti v skladu z 
najboljšo razpoložljivo tehnologijo,

Or. en

Predlog spremembe 341
Karin Scheele

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) seznam vseh vrst  odpadkov, ki se lahko 
obdelujejo, pri čemer  se uporablja vsaj 
vrste odpadkov, določene v evropskem 
seznamu odpadkov, določenem z Odločbo 
Komisije 2000/532/ES, in vključi podatke 
o količini vsake vrste  odpadkov, kadar je 
to primerno;

a) seznam vseh vrst  odpadkov, ki se lahko 
obdelujejo, pri čemer  se uporablja po 
možnosti vsaj vrste odpadkov, določene v 
evropskem seznamu odpadkov, določenem 
z Odločbo Komisije 2000/532/ES, in 
vključi podatke o količini vsake vrste
odpadkov, kadar je to primerno;

Or. de

Obrazložitev

Sprememba ustreza sedanjemu pravnemu položaju. Dobesedni prevzem seznama odpadkov ne 
sme biti vsiljen s spremenjenim besedilom. Pri dodelitvi odpadkov glede na vrste po 
evropskem katalogu odpadkov (EWC) ni možno upoštevanje različnih kakovosti odpadkov. Ta 
podatek je nujen za uporabo najboljšega načina predelave. Poleg tega je zaradi 
pomanjkljivosti načrtovan pregled evropskega seznama odpadkov.
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Predlog spremembe 342
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) seznam vseh vrst  odpadkov, ki se lahko 
obdelujejo, pri čemer  se uporablja vsaj 
vrste odpadkov, določene v evropskem 
seznamu odpadkov, določenem z Odločbo 
Komisije 2000/532/ES, in vključi podatke 
o količini vsake vrste  odpadkov, kadar je 
to primerno;

(a) seznam vseh vrst  odpadkov, ki se lahko 
obdelujejo, pri čemer  se uporablja vsaj 
šestštevilčni sistem za vrste odpadkov, 
določene v evropskem seznamu odpadkov, 
določenem z Odločbo Komisije 
2000/532/ES, in vključi podatke o 
odobreni količini vsake vrste  odpadkov, 
kadar je to primerno;

Or. en

Obrazložitev

Odobritev mora veljati za dobro opredeljene kategorije odpadkov, skupna zmogljivost 
sežigalnice odpadkov naprave pa mora biti v povezavi z največjo količino odpadkov, ki se jo 
zadevni sežigalnici nameni vsako leto.

Predlog spremembe 343
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupno zmogljivost sežigalnice ali 
naprave za sosežig;

(b) skupno zmogljivost sežigalnice ali 
naprave za sosežig in največjo letno 
količino odpadkov, ki se jih lahko obdela 
v sežiganju ali sosežiganju;

Or. en

Obrazložitev

Odobritev mora veljati za opredeljene kategorije odpadkov, skupna zmogljivost sežigalnice 
odpadkov naprave pa mora biti v povezavi z največjo količino odpadkov, ki se jo zadevni 
sežigalnici nameni vsako leto.



AM\743551SL.doc 41/64 PE412.328v01-00

SL

Predlog spremembe 344
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) najmanjši in največji masni pretok teh 
nevarnih odpadkov, njihovo najmanjšo in 
največjo kurilno vrednost ter največjo 
vsebnost PCB, PCT, klora, fluora, žvepla, 
težkih kovin in drugih onesnaževal  .

b) pri napravah za sosežig odpadkov 
najmanjši in največji masni pretok teh 
nevarnih odpadkov, njihovo najmanjšo in 
največjo kurilno vrednost ter največjo 
vsebnost onesnaževal (npr. PCB, PCT, 
klora, fluora, žvepla, arzen) in težkih kovin 
(npr. Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Zn).

Or. de

Obrazložitev

Pojem "onesnaževala" je zelo širok in ga je treba natančneje pojasniti s primeri.  Prav tako je 
treba pojasniti tudi pojem "težke kovine".

Predlog spremembe 345
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Brez poseganja v člen 45(4)(c) 
sežigalnica odpadkov  ali naprava za 
sosežig odpadkov  ali posamezne peči, ki 
so del sežigalnice odpadkov ali naprave za 
sosežig odpadkov  v nobenih okoliščinah 
ne smejo nadaljevati s sežiganjem 
odpadkov več kot štiri ure neprekinjeno, 
kadar so mejne vrednosti emisij presežene.

6. Brez poseganja v člen 45(4)(c) 
sežigalnica odpadkov  ali naprava za 
sosežig odpadkov  ali posamezne peči, ki 
so del sežigalnice odpadkov ali naprave za 
sosežig odpadkov  v nobenih okoliščinah 
ne smejo nadaljevati s sežiganjem 
odpadkov več kot štiri ure neprekinjeno, 
kadar so mejne vrednosti emisij, določene 
v delih 3, 4 in 5 priloge VI, presežene.

Or. en
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Obrazložitev

Vrednosti emisij, povezane z NRT, so tiste vrednosti, ki se pričakujejo kot rezultat uporabe 
tehnologij, ki so opisane v ustreznem referenčnem dokumentu, v posameznem sektorju, da bi 
se dosegle mejne vrednosti emisij, ki jih določa direktiva o sežiganju odpadkov. Neobičajne 
obratovalne pogoje je treba opredeliti glede na pravno zavezujoče mejne vrednosti emisij.

Predlog spremembe 346
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri veliki okvari upravljavec, takoj ko je 
mogoče, zmanjša ali ustavi obratovanje do 
takrat, ko se ponovno lahko začne 
normalno obratovanje.

Pri veliki okvari upravljavec, takoj ko je 
mogoče, zmanjša ali ustavi obratovanje do 
takrat, ko se ponovno lahko začne 
normalno obratovanje, in nemudoma 
obvesti pristojne organe.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi morajo biti seznanjeni o kakršnem koli neobičajnem obratovanju naprave.

Predlog spremembe 347
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar neprekinjene meritve kažejo, da 
je zaradi motenj ali okvar naprav za 
čiščenje odpadnih plinov  presežena katera 
koli mejna vrednost emisij.

(c) kadar neprekinjene meritve kažejo, da 
je zaradi motenj ali okvar naprav za 
čiščenje odpadnih plinov  presežena katera 
koli mejna vrednost emisij, določenih v 
delih 3, 4 in 5 priloge VI.

Or. en
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Obrazložitev

Vrednosti emisij, povezane z NRT, so tiste vrednosti, ki se pričakujejo kot rezultat uporabe 
tehnologij, ki so opisane v ustreznem referenčnem dokumentu, v posameznem sektorju, da bi 
se dosegle mejne vrednosti emisij, ki jih določa direktiva o sežiganju odpadkov. Neobičajne 
obratovalne pogoje je treba opredeliti glede na pravno zavezujoče mejne vrednosti emisij.

Predlog spremembe 348
Karin Scheele

Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Upravljavec določi maso vsake vrste 
odpadkov v skladu z evropskim seznamom 
odpadkov, določenem z Odločbo Komisije 
2000/532/ES , preden sprejme odpadke v
sežigalnico odpadkov  ali napravo za 
sosežig odpadkov  .

(2) Upravljavec določi maso vsake vrste 
odpadkov po možnosti v skladu z 
evropskim seznamom odpadkov, 
določenem z Odločbo Komisije 
2000/532/ES , preden sprejme odpadke v 
sežigalnico odpadkov  ali napravo za 
sosežig odpadkov  .

Or. de

Obrazložitev

Sprememba ustreza sedanjemu pravnemu položaju. Dobesedni prevzem seznama odpadkov ne 
sme biti vsiljen s spremenjenim besedilom. Pri dodelitvi odpadkov glede na vrste po 
evropskem katalogu odpadkov ni možno upoštevanje različnih kakovosti odpadkov. Ta 
podatek je nujen za uporabo najboljšega načina predelave. Poleg tega je zaradi 
pomanjkljivosti načrtovan pregled evropskega seznama odpadkov.

Predlog spremembe 349
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za odpadke, ki se sežigajo v 
napravah za sosežig odpadkov, je treba 
upoštevati določbe iz dela 9 priloge VI.
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Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k delu 9 priloge VI. Da se doseže zmanjšanje stanja mase 
onesnaževal v odpadkih in proizvodih, je treba pri uporabi odpadkov v napravah za sosežig 
odpadkov določiti mejne vrednosti za najnižjo zahtevano kakovost uporabljenih odpadkov kot 
tudi pogoje za zagotavljanje kakovosti.

Predlog spremembe 350
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pristojni organ  lahko odobri izjeme 
glede odstavkov 2, 3 in 4 za sežigalnice 
odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov, 
ki so del obrata iz poglavja II in v katerih 
se sežigajo ali sosežigajo samo odpadki, ki 
nastanejo v tem obratu  .

(5) Pristojni organ  lahko odobri izjeme 
glede odstavkov 2, 3 in 4 za sežigalnice 
odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov,
v katerih se sežigajo ali sosežigajo samo 
odpadki, ki nastanejo v tem obratu  .

Or. de

Obrazložitev

Sprememba ustreza sedanjemu pravnemu položaju. Ni razvidno, zakaj omenjena izjema velja 
samo za velike naprave in ne tudi za manjše, torej za naprave, ki niso uvrščene v poglavje II.

Predlog spremembe 351
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Količina in škodljivost ostankov morata 
biti čim manjši. Če je to primerno, se 

(1) Količina in škodljivost ostankov morata 
biti čim manjši. Če je to primerno, se 
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ostanki reciklirajo neposredno v napravi 
ali zunaj nje .

ostanki obdelajo neposredno v napravi ali 
zunaj nje .

Or. de

Obrazložitev

Obdelava zajema predelavo in odstranjevanje. Odstranjevanje v napravi pomeni včasih z 
okoljskega vidika (zaradi daljših poti odstranjevanja) boljši način kot odstranjevanje zunaj 
nje. Zaradi tega se ta način obdelave ne sme izključiti.

Predlog spremembe 352
Karin Scheele

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pred določanjem poti za odstranitev ali 
reciklažo ostankov se opravijo ustrezni 
preskusi, da se ugotovijo fizikalne in 
kemijske lastnosti ter onesnaževalni 
potencial različnih ostankov. Ti preskusi se 
nanašajo na  celotno topno frakcijo in 
topno frakcijo težkih kovin.

(3) Pred določanjem poti za odstranitev ali 
reciklažo ostankov se opravijo ustrezni 
preskusi, da se ugotovijo fizikalne in 
kemijske lastnosti ter onesnaževalni 
potencial različnih ostankov .

Or. de

Obrazložitev

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.
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Predlog spremembe 353
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„obstoječi obrat“ je delujoči obrat , ki je 
pridobil dovoljenje pred 1. aprilom 2001, 
ali je pred 1. aprilom 2001 predložil 
popolno vlogo za pridobitev dovoljenja, 
pod pogojem, da je pričel delovati 
najkasneje 1. aprila 2002 ;

črtano

Or. pl

Obrazložitev

Opredelitev iz člena 3(3) za izraz obrat je odlična, zato je ni treba ponavljati, zlasti ker že 
opisuje obstoječi obrat.

Predlog spremembe 354
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „organska spojina“ pomeni kakršno 
koli spojino, ki vsebuje vsaj ogljik in 
enega ali več od naslednjih elementov: 
vodik, kateri koli halogen, kisik, žveplo, 
fosfor, silicij ali dušik, razen ogljikovih 
oksidov ter anorganskih karbonatov in 
bikarbonatov;

Or. en

Obrazložitev

To opredelitev bi bilo treba vključiti v člen 52 in ne v člen 3 zaradi razlogov, navedenih v 
predlogu spremembe k členu 3.
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Predlog spremembe 355
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) „hlapna organska spojina" (HOS) je 
katera koli organska spojina s parnim 
tlakom 0,01 kPa ali več pri 293,15 K ali z 
ustrezno hlapnostjo pri določenih pogojih 
uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Te opredelitve bi bilo treba vključiti v člen 52 in ne v člen 3 zaradi razlogov, navedenih v 
predlogu spremembe k členu 3.

Predlog spremembe 356
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) „organsko topilo“ pomeni katero koli 
hlapno organsko spojino , ki se uporablja 
sama ali skupaj z drugimi snovmi, ne da 
bi se pri tem kemijsko spremenila, za kar 
koli od naslednjega: 
(a) za raztapljanje surovin, izdelkov ali 
odpadnega materiala;
(b) kot čistilno sredstvo za raztapljanje 
onesnaževal;
(c) kot sredstvo za raztapljanje;
(d) kot disperzni medij;
(e) kot sredstvo za uravnavanje 
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viskoznosti;
(f) kot sredstvo za uravnavanje površinske 
napetosti;
(g) kot plastifikator;
(h) kot konzervans.

Or. en

Obrazložitev

Te opredelitve bi bilo treba vključiti v člen 52 in ne v člen 3 zaradi razlogov, navedenih v 
predlogu spremembe k členu 3.

Predlog spremembe 357
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „ponovna uporaba “ je uporaba 
organskih topil, regeneriranih v obratu za 
kakršne koli tehnične ali komercialne 
namene, skupaj z uporabo kot gorivo, 
vendar brez končne odstranitve takega 
regeneriranega organskega topila kot 
odpadka;

(11) „ponovna uporaba “ je uporaba 
organskih topil, regeneriranih v obratu za 
kakršne koli tehnične ali komercialne 
namene brez končne odstranitve takega 
regeneriranega organskega topila kot 
odpadka;

Or. en

Obrazložitev

Glede na nedavno odobreno hierarhijo v okvirni direktivi o odpadkih je pravilen termin 
predelava s sežiganjem in ne ponovna uporaba.



AM\743551SL.doc 49/64 PE412.328v01-00

SL

Predlog spremembe 358
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1, 
če upravljavec dokaže  pristojnemu organu, 
da mejna vrednost emisij za nezajete 
emisije  za posamezen obrat ni tehnično in 
ekonomsko sprejemljiva, lahko  pristojni 
organ dovoli, da emisije presegajo mejno 
vrednost emisij,  pod pogojem, da se ne 
pričakuje večjega tveganja za zdravje ljudi 
ali okolje in da  upravljavec pristojnemu 
organu dokaže , da se uporabljajo  najboljši 
razpoložljivi postopki ;

2. Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1, 
če upravljavec dokaže  pristojnemu organu 
, da mejna vrednost emisij za nezajete 
emisije  za posamezen obrat ni tehnično 
sprejemljiva, lahko  pristojni organ dovoli, 
da emisije presegajo mejno vrednost 
emisij,  pod pogojem, da se ne pričakuje 
večjega tveganja za zdravje ljudi ali 
okolje in da  upravljavec pristojnemu 
organu dokaže , da se uporabljajo  najboljši 
razpoložljivi postopki v popolni skladnosti 
z direktivo 98/24/ES o varovanju zdravja 
delavcev pred kemičnimi snovmi;

Or. en

Obrazložitev

Odobritev odstopanj od ravni emisij v napravi lahko nasprotuje varovanju zdravja delavcev, 
zato morajo pristojni organi pri dovoljevanju takšnih izjem upoštevati določbe direktive 
98/24, prav tako pa morajo za takšno odločitev obstajati tehnični razlogi.

Predlog spremembe 359
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 57 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 8 se lahko države 
članice odločijo, da od upravljavca 
zahtevajo poročilo samo na zahtevo 
pristojnega organa.

Or. en
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Obrazložitev

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.

Predlog spremembe 360
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije se posodabljajo in so javnosti 
dostopne na spletu v uradnih jezikih EU. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Aarhuško konvencijo in razpoložljivostjo drugih informacij ter poročil na spletu je 
treba to obliko podatkov posodabljati in dati na razpolago na spletu, kot zahtevajo predlogi 
spremembe k tej direktivi.

Predlog spremembe 361
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Rezultati spremljanja emisij, ki jih 
zahteva člen 55 ter jih hrani pristojni 
organ, so  dostopni javnosti.

2. Rezultati spremljanja emisij, ki jih 
zahteva člen 55 ter jih hrani pristojni 
organ, so dostopni javnosti, na primer na 
internetu.

Or. pl



AM\743551SL.doc 51/64 PE412.328v01-00

SL

Obrazložitev

Z objavo na internetu so podatki javnosti najenostavneje in najlažje dostopni.

Predlog spremembe 362
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
Direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih učinkih na okolje, 
podatki o mejnih vrednostih emisij ter o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 15 in 16. 

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji in javnosti stalno na voljo 
podatki o izvajanju te Direktive, 
reprezentativni podatki o zmogljivostih 
naprav, emisijah in drugih učinkih na 
okolje, podatki o mejnih vrednostih emisij 
ter o uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij v skladu s členoma 15 in 16.

Države članice razvijejo in redno 
nadgrajujejo nacionalne informacijske 
sisteme, da omogočijo dostop do 
informacij iz prvega pododstavka v 
elektronski obliki.

Države članice razvijejo in redno 
nadgrajujejo nacionalne informacijske 
sisteme, da omogočijo javnosti stalen 
dostop do informacij iz prvega 
pododstavka v elektronski obliki, ob 
upoštevanju smernic za izboljšanje 
zbiranja in predložitve podatkov, 
namenjenih pripravi uporabnih sklepov 
za NRT. 
Države članice zagotovijo, da so vsi 
rezultati spremljanja emisij in okolja v 
skladu s členi 35, 43, 55 in 65 na voljo v 
izmenjavi informacij v skladu s členom 
29(2).

Or. en

Obrazložitev

Da bi razmere lahko objektivno analizirali, je treba avtorjem referenčnih dokumentov NRT 
omogočiti, da iz zanesljivih in razpoložljivih podatkov, ki jih s spremljanjem, kot zahteva ta 
direktiva, zberejo države članice, pridobijo uporabne sklepe za NRT. Ker so podatki državam 
članicam dostopni v elektronski obliki, jih je treba dati na voljo javnost. Forum za izmenjavo 
informacij je nedavno sprejel smernice, ki bi morale biti temelj za obliko in vsebino podatkov.
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Predlog spremembe 363
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
Direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih učinkih na okolje, 
podatki o mejnih vrednostih emisij ter o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 15 in 16.

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji in javnosti sistematično na voljo 
podatki o izvajanju te Direktive, 
reprezentativni podatki o zmogljivostih 
naprav, emisijah in drugih učinkih na 
okolje, podatki o mejnih vrednostih emisij 
ter o uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij v skladu s členoma 15 in 16.

Države članice razvijejo in redno 
nadgrajujejo nacionalne informacijske 
sisteme, da omogočijo dostop do 
informacij iz prvega pododstavka v 
elektronski obliki.

Države članice razvijejo in redno 
nadgrajujejo nacionalne informacijske 
sisteme, da javnosti omogočijo dostop do 
informacij iz prvega pododstavka v 
elektronski obliki ob upoštevanju smernic 
za izboljšanje zbiranja in predložitve 
podatkov, namenjenih pripravi uporabnih 
sklepov NRT.
Države članice zagotovijo, da so vsi 
rezultat spremljanja emisij na voljo v 
izmenjavi informacij iz člena 29.

Or. en

Obrazložitev

V evropskem registru emisij onesnaževal EPER/EPRTR so objavljeni podatki o skupni letni 
količini emisij na napravo, ki so za javnost uporabni samo, če so razvrščeni po podatkih o 
zmogljivosti, da se glede na izdelek odbijejo vrednosti emisij, določene v direktivi o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC). Objava mejnih vrednosti 
izpostavljenosti za posamezne lokacije bo zadevni javnosti omogočila, da preverja, ali se 
standardi uporabljajo na splošno v EU.
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Predlog spremembe 364
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
Direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih učinkih na okolje, 
podatki o mejnih vrednostih emisij ter o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 15 in 16.

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
Direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih učinkih na okolje, 
podatki o mejnih vrednostih emisij ter o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 15 in 16 in odstopanjih 
od člena 16(3), vključno s seznamom 
zadevnih naprav in njihovih stopenj emisij 
v primerjavi z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja morajo biti čim manjša.

Predlog spremembe 365
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo informacije o 
odobrenih odstopanjih v skladu s členom 
16(3), vključno z imeni zadevnih naprav 
in ravnmi emisij v primerjavi z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo vsa nujna orodja, ki jih Komisija potrebuje za nadzorovanje uporabe te 
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direktive ter za oceno, kako se uporabljajo odstopanja iz NRT, je od držav članic treba 
zahtevati, da poročajo o uporabi te možnosti. Poleg tega so podatki, ki jih zagotovijo države 
članice o uporabi NRT in ravneh emisij, namenjeni tudi pregledu referenčnih dokumentov 
NRT. Zbirna poročila glede izvajanja morajo biti posredovana, da se zagotovi ustrezno 
obveščanje javnosti.

Predlog spremembe 366
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka so na 
voljo v obliki, ki se uporablja za izmenjavo 
informacij v skladu s členom 14.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo vsa nujna orodja, ki jih Komisija potrebuje za nadzorovanje uporabe te 
direktive ter za oceno, kako se uporabljajo odstopanja iz NRT, je od držav članic treba 
zahtevati, da poročajo o uporabi te možnosti. Poleg tega so podatki, ki jih zagotovijo države 
članice o uporabi NRT in ravneh emisij, namenjeni tudi pregledu referenčnih dokumentov 
NRT. Zbirna poročila glede izvajanja morajo biti posredovana, da se zagotovi ustrezno 
obveščanje javnosti.

Predlog spremembe 367
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice razvijejo in redno 
nadgrajujejo nacionalne informacijske 
sisteme, da omogočijo dostop do 
informacij iz prvega pododstavka v 
elektronski obliki.

Države članice razvijejo in redno 
nadgrajujejo nacionalne informacijske 
sisteme, da omogočijo dostop do 
informacij iz prvega pododstavka v 
elektronski obliki. Države članice dajo 
povzetek informacij na voljo javnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo vsa nujna orodja, ki jih Komisija potrebuje za nadzorovanje uporabe te 
direktive ter za oceno, kako se uporabljajo odstopanja iz NRT, je od držav članic treba 
zahtevati, da poročajo o uporabi te možnosti. Poleg tega so podatki, ki jih zagotovijo države 
članice o uporabi NRT in ravneh emisij, namenjeni tudi pregledu referenčnih dokumentov 
NRT. Zbirna poročila glede izvajanja morajo biti posredovana, da se zagotovi ustrezno 
obveščanje javnosti.

Predlog spremembe 368
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročila vsebujejo tudi referenčne 
podatke o emisijah posameznih naprav v 
primerjavi s stopnjami emisij, 
zabeleženimi v dokumentih o najboljših 
razpoložljivih tehnologijah.

Or. fi

Predlog spremembe 369
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih določb te direktive s tem, da jo 
dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 370
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 68 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V enem letu po zaključku zadevnega 
referenčnega dokumenta NRT bo 
Komisija, kjer je to potrebno za skladnost 
z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, dela 1 in 2 Priloge V, dela 
3, 4 in 5 Priloge VI, dele 2, 3 in 4 Priloge 
VII tako kot tudi dela 1 in 3 Priloge VIII 
prilagodila z določanjem strožjih mejnih 
vrednosti emisij, po potrebi kot minimalne 
zahteve, za zmanjšanje emisij .
V enem letu po zaključku izmenjave 
informacij v skladu s členom 29 in na 
podlagi referenčnega dokumenta NRT 
Komisija določi mejne vrednosti emisij kot 
minimalne zahteve za dejavnosti in 
naprave, ki so vključene v to direktivo,
razen tistih, ki so omenjene v prvem 
odstavku. Minimalne zahteve so 
usmerjene na glavne okoljske vplive 
zadevnih dejavnosti ali naprav in so v 
skladu z ravnmi emisij, povezanih z NRT, 
kot so določene v referenčnih dokumentih 
NRT v skladu s prvim odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.
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Predlog spremembe 371
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi najboljših razpoložljivih 
tehnologij bo Komisija dela 3 in 4 Priloge 
V, dele 1, 2, 6, 7 in 8 Priloge VI, dele 1, 5, 
6, 7 in 8 Priloge VII ter dele 2 in 4 Priloge 
VIII prilagodila znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Na podlagi najboljših razpoložljivih 
tehnologij bo Komisija dela 3 in 4 Priloge 
V, dele 1, 2, 6, 7 in 8 Priloge VI, dele 1, 5, 
6, 7 in 8 Priloge VII ter dele 2, 4 in 5
Priloge VIII prilagodila znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Or. en

Obrazložitev

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Predlog spremembe 372
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi najboljših razpoložljivih 
tehnologij bo Komisija dela 3 in 4 Priloge 
V, dele 1, 2, 6, 7 in 8 Priloge VI, dele 1, 5, 
6, 7 in 8 Priloge VII ter dele 2 in 4 Priloge 
VIII prilagodila znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Na podlagi najboljših razpoložljivih 
tehnologij bo Komisija priloge V, VI, VII, 
VIII prilagodila znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Or. en
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Obrazložitev

Razširitev regulativnega postopka s pregledom na vse dele prilog, da se zagotovi njihovo 
učinkovito posodabljanje z vidika znanstvenega in tehnološkega razvoja.

Predlog spremembe 373
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 68a
Minimalne zahteve

1. Minimalne zahteve za zmanjšanje 
emisij (mejne vrednosti emisij) in 
vzpostavitev zahtev glede spremljanja in 
skladnosti se sprejmejo, kadar obstajajo 
dokazi, da bi takšne minimalne zahteve 
lahko koristile z vidika varstva zdravja 
ljudi in okolja.
Ocena potrebe po vzpostavitvi minimalnih 
zahtev mora upoštevati okoljske vplive in 
koliko zadevne industrijske dejavnosti 
uporabljajo najboljše razpoložljive 
tehnologije, ki jih te dejavnosti 
uporabljajo. 
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 69(2).
2. Takšne minimalne zahteve so 
usmerjene na glavne okoljske vplive 
zadevnih dejavnosti in se določijo v skladu 
z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek posebnega člena o minimalnih zahtevah (podoben nedavno sprejetim določbam iz 
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okvirne direktive o odpadkih) se sprejme s komitologijo. Ta predlog spremembe se predlaga 
namesto evropske varnostne mreže, ki jo predlaga poročevalec. To velja samo, kjer je potreba 
glede varstva okolja, ki temelji na izmenjavi izkušenj o izvajanju zakonodaje in ravni uvajanja 
NRT.  V primerih, kjer izvajanje novih zahtev glede NRT ne bi bilo ustrezno, je posebni člen 
tudi učinkovito orodje za pomoč pri izvajanju NRT.

Predlog spremembe 374
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo kazni, ki se 
uporabljajo za kršitve nacionalnih 
predpisov, sprejetih na podlagi te direktive. 
Tako predvidene sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice Komisijo uradno obvestijo 
o teh določbah najkasneje do 
[dan/mesec/leto (npr. 1. januar 2011)], prav 
tako jo takoj uradno obvestijo o vseh 
poznejših spremembah, ki imajo vpliv na te 
določbe.

V skladu z načelom, da plača povzročitelj 
obremenitve, in načelom sorazmernosti 
določijo države članice pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih v skladu s to direktivo.
Tako predvidene sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice Komisijo uradno obvestijo 
o teh določbah najkasneje do 
[dan/mesec/leto (npr. 1. januar 2011)], prav 
tako jo takoj uradno obvestijo o vseh 
poznejših spremembah, ki imajo vpliv na te 
določbe.

Or. pl

Predlog spremembe 375
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktiva 2001/80/ES, kakor je bila 
spremenjena z akti, navedenimi v delu A 
Priloge IX, je s 1. januarjem 2016
razveljavljena, brez poseganja v obveznosti 
držav članic glede rokov za prenos direktiv 
v nacionalno pravo in začetka njihove 
uporabe, ki so določeni v delu B Priloge 

2. Direktiva 2001/80/ES, kakor je bila 
spremenjena z akti, navedenimi v delu A 
Priloge IX, je s 1. januarjem 2014
razveljavljena, brez poseganja v obveznosti 
držav članic glede rokov za prenos direktiv 
v nacionalno pravo in začetka njihove 
uporabe, ki so določeni v delu B Priloge 
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IX. IX.

Or. en

Obrazložitev

Za predlagano črtanje člena 73(3), da se predvidi dvoletni odlog za velike kurilne naprave, ni 
razloga.

Predlog spremembe 376
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V zvezi z obrati iz Priloge I iz točk 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 do 2.4, točk (a) in (b) točke 
2.5, točk 2.6, 3, 4.1 do 4.6, 5.1, 5.2, točk 
(a) in (b) točke 5.3, točke 5.4, točk (a) in 
(b) točke 6.1, točk 6.2 do 6.5, točk (b) in 
(c) točke 6.6, točk 6.7 in 6.8, obrati iz 
točke 1.1 z vhodno toplotno močjo 50 MW
ali več ter obrati iz točke (a) točke 6.6 z 
več kot 40 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo ali imajo dovoljenje ali so 
predložili popolno vlogo za pridobitev 
dovoljenja pred datumom iz člena 71(1), če 
ti obrati začnejo obratovati najkasneje eno 
leto po tem datumu, države članice od 
[dan/mesec/leto (npr. 1. januarja 2014, tj. 
3 leta po začetku veljavnosti) izvajajo 
zakone in druge predpise, sprejete v skladu 
s členom 71(1).

1. V zvezi z obrati iz Priloge I iz točk 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 do 2.4, točk (a) in (b) točke 
2.5, točk 2.6, 3, 4.1 do 4.6, 5.1, 5.2, točk 
(a) in (b) točke 5.3, točke 5.4, točk (a) in 
(b) točke 6.1, točk 6.2 do 6.5, točk (b) in 
(c) točke 6.6, točk 6.7 in 6.8, obrati iz 
točke 1.1 z vhodno toplotno močjo 20 MW
ali več ter obrati iz točke (a) točke 6.6 z 
več kot 36 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo ali imajo dovoljenje ali so
predložili popolno vlogo za pridobitev 
dovoljenja pred datumom iz člena 71(1), če 
ti obrati začnejo obratovati najkasneje eno 
leto po tem datumu, države članice od 
[dan/mesec/leto (npr. 1. januarja 2012, tj. 
1 leto po začetku veljavnosti) izvajajo 
zakone in druge predpise, sprejete v skladu 
s členom 71(1).

Or. en

Obrazložitev

Datum za začetek veljavnosti določb v zvezi z velikimi kurilnimi napravami in drugimi 
napravami iz seznama je treba prestaviti za dve leti. Direktiva o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja je bila sprejeta leta 1996 in jo je bilo treba prenesti v 
nacionalno zakonodajo do 30. oktobra 1999, medtem ko so morale obstoječe naprave 
zagotoviti polno skladnost do 30. oktobra 2007. Države članice so imele enajst let časa za 
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dosego skladnosti s to zakonodajo. Ker to preoblikovanje ne pomeni bistvenih prilagoditev in 
prenosov na nacionalno raven, je primeren datum za prvi dokončni rok prenosa do 1. 
januarja 2012.

Predlog spremembe 377
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V zvezi z obrati iz Priloge I iz točke (c) 
točke 2.5, točk (c), (d) in (e) točke 5.3, 
točke (c) točke 6.1, točk 6.9 in 6.10, obrati 
iz točke 1.1 z vhodno toplotno močjo manj 
kot 50 MW ter obrati iz točke (a) točke 6.6 
z manj kot 40 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo pred datumom iz člena 71(1), 
države članice od [dan/mesec/leto (npr. 1. 
julija 2015, tj. 4,5 let po začetku 
veljavnosti) izvajajo zakone in druge 
predpise, sprejete v skladu s členom 71(1).

2. V zvezi z obrati iz Priloge I iz točke (c) 
točke 2.5, točk (c), (d) in (e) točke 5.3, 
točke (c) točke 6.1, točk 6.9 in 6.10, obrati 
iz točke 1.1 z vhodno toplotno močjo manj 
kot 50 MW ter obrati iz točke (a) točke 6.6 
z manj kot 36 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo pred datumom iz člena 71(1), 
države članice od [dan/mesec/leto (npr. 1. 
julija 2013, tj. 2,5 leti po začetku 
veljavnosti) izvajajo zakone in druge 
predpise, sprejete v skladu s členom 71(1).

Or. en

Obrazložitev

Datum za začetek veljavnosti določb v zvezi z velikimi kurilnimi napravami in drugimi 
napravami iz seznama je treba prestaviti za dve leti. Direktiva o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja je bila sprejeta leta 1996 in jo je bilo treba prenesti v 
nacionalno zakonodajo do 30. oktobra 1999, medtem ko so morale obstoječe naprave 
zagotoviti polno skladnost do 30. oktobra 2007. Države članice so imele enajst let časa za 
dosego skladnosti s to zakonodajo. Ker to preoblikovanje ne pomeni bistvenih prilagoditev in 
prenosov na nacionalno raven, je primeren datum za prvi dokončni rok prenosa do 1. 
januarja 2012.
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Predlog spremembe 378
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V zvezi s kurilnimi napravami iz 
poglavja III države članice od 1. januarja 
2016 izvajajo zakone in druge predpise, 
sprejete v skladu s členom 71(1).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje direktive mora biti enako kot pri drugih napravah.

Predlog spremembe 379
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V zvezi s kurilnimi napravami iz 
poglavja III države članice od 1. januarja 
2016 izvajajo zakone in druge predpise, 
sprejete v skladu s členom 71(1).

3. V zvezi s kurilnimi napravami iz 
poglavja III države članice od 1. januarja 
2014 izvajajo zakone in druge predpise, 
sprejete v skladu s členom 71(1).

Or. en

Obrazložitev

Datum za začetek veljavnosti določb v zvezi z velikimi kurilnimi napravami in drugimi 
napravami iz seznama je treba prestaviti za dve leti. Direktiva o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja je bila sprejeta leta 1996 in jo je bilo treba prenesti v 
nacionalno zakonodajo do 30. oktobra 1999, medtem ko so morale obstoječe naprave 
zagotoviti polno skladnost do 30. oktobra 2007. Države članice so imele enajst let časa za 
dosego skladnosti s to zakonodajo. Ker to preoblikovanje ne pomeni bistvenih prilagoditev in 
prenosov na nacionalno raven, je primeren datum za prvi dokončni rok prenosa do 1. 
januarja 2012.
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Predlog spremembe 380
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V zvezi s kurilnimi napravami iz 
poglavja III države članice od 1. januarja 
2016 izvajajo zakone in druge predpise, 
sprejete v skladu s členom 71(1).

3. V zvezi s kurilnimi napravami iz člena 
33(3) in dela 2 priloge V države članice od 
1. januarja 2016 izvajajo zakone in druge 
predpise, sprejete v skladu s členom 71(1).

V zvezi s kurilnimi napravami iz člena 
33(2) in dela 1 priloge V države članice od 
1. januarja 2020 izvajajo zakone, predpise 
in upravne določbe, sprejete v skladu s 
členom 71(1).

Or. en

Obrazložitev

Prihodnost evropske mešanice energetskih virov in povpraševanje sta negotova zaradi več 
razlogov, med katerimi so razvoj v okviru direktive NEC, pregled sistema EU za trgovanje z 
emisijami in direktiva CCS. Ključna naloga za energetski sektor je omogočanje prehoda na 
mešanico nizkoogljičnih energetskih virov, kar pa je postopek, ki bo zahteval nova vlaganja in 
zaprtje določenih zmogljivosti. Zato je bistveno, da nova direktiva o industrijskih emisijah 
obravnava časovni okvir in za obstoječe naprave, razen za tiste, ki se naj bi zaprle, ne 
povzroči dodatnih stroškov.

Predlog spremembe 381
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V zvezi s kurilnimi napravami, v katerih 
se sosežigajo odpadki, se do 31. decembra 
2015 uporablja točka 3.1 dela 4 Priloge 
VI.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Izvajanje direktive mora biti enako kot pri drugih napravah.
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