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Predlog spremembe 59
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Skladnost z mejnimi vrednostmi 
emisij, ki so določene v tej direktivi, je 
treba upoštevati kot nujen, vendar ne 
zadosten pogoj za doseganje ciljev za 
preprečevanje in zmanjšanje 
onesnaževanja ter omogočanje zaščite 
okolja, vode, zraka, zemlje in javnosti na 
visoki stopnji. Za doseganje teh ciljev je 
treba določiti strožje mejne vrednosti za 
onesnaževala, ki jih zajema direktiva, 
vrednosti emisij za druge snovi in 
sestavine okolja ter druge ustrezne pogoje.

Or. it

Obrazložitev

Izpostaviti je treba, da je uporaba NRT način za uresničevanje posebnih ciljev iz direktive; 
uvajanje mejnih vrednosti mora zato biti splošna minimalna zahteva, ki ne predstavlja 
optimalne rešitve, niti ne zadostuje za potrebno zmanjšanje onesnaževanja, okoljske 
izpostavljenost in z njimi povezanih učinkov na zdravje ne glede na stanje okolja.

Predlog spremembe 60
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Različni načini ločenega nadzorovanja 
emisij v zrak, vodo ali tla lahko spodbudijo 
prenos onesnaževanja z ene prvine okolja 
na drugo, namesto da bi varovali okolje kot 

(3) Različni načini ločenega nadzorovanja 
emisij v zrak, vodo ali zemljo lahko 
spodbudijo prenos onesnaževanja z ene 
prvine okolja na drugo, namesto da bi 
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celoto. Zato je primerno zagotoviti celosten 
pristop k preprečevanju in nadzoru emisij v 
zrak, vodo ali tla, ravnanju z odpadki, 
učinkoviti rabi energije in preprečevanju 
nesreč.

varovali okolje kot celoto. Zato je primerno 
zagotoviti celosten pristop k preprečevanju 
in nadzoru emisij v zrak, vodo ali zemljo, 
ravnanju z odpadki, učinkoviti rabi 
energije in preprečevanju nesreč.

Or. pl

Obrazložitev

Člen 1 predloga se nanaša na tla namesto na zemljo (v pomenu tla + kamnina).

Emisije CO2 skupaj z vodno paro v apnencu ali dolomitu povzročijo zakrasevanje –
pronicanje šibke ogljikove kisline v tla ali kamnito površino. To lahko povzroči antropogeno 
poslabšanje oblik zemeljske površine.

Predlog spremembe 61
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovi preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja, lahko posamezni obrat 
deluje le, če ima dovoljenje ali v primeru 
nekaterih obratov in dejavnosti, pri katerih 
se uporabljajo organska topila, le če ima 
dovoljenje ali če je registriran.

(5) Da se zagotovi preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja, lahko posamezni obrat 
deluje le, če ima dovoljenje, ali v primeru 
nekaterih obratov in dejavnosti, pri katerih 
se uporabljajo organska topila, le če ima 
dovoljenje ali če je registriran. Porabo 
organskih topil je treba kar najbolj 
zmanjšati.

Or. en

Obrazložitev

Organska topila so vir onesnaževanja, zato bi morala trajnostna proizvodnja temeljiti na 
postopkih na vodni osnovi ali brez topil.
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Predlog spremembe 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi se izognili dvojni ureditvi, 
dovoljenje obrata, ki ga zajema Direktiva 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES, ne sme vključevati mejne 
vrednosti emisij za emisije toplogrednih 
plinov, razen če to ni potrebno za 
zagotovitev, da se ne povzroči znatno 
lokalno onesnaženje, ali če je obrat 
začasno izključen iz navedene sheme.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Velike kurilne naprave močno pripomorejo k emisijam ogljikovega dioksida ter tako k 
podnebnim spremembam.  Sistem za trgovanje z emisijami je zelo uporaben okvir za 
zmanjšanje toplogrednih plinov v vseh gospodarskih panogah, vendar ne daje dovolj močne 
cenovne spodbude, ki bi preprečila nastajanje novih zelo velikih točkovnih 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 emisij ogljikovega dioksida v zrak.

Predlog spremembe 63
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi se izognili dvojni ureditvi, 
dovoljenje obrata, ki ga zajema Direktiva 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 

črtano
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v Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES, ne sme vključevati mejne 
vrednosti emisij za emisije toplogrednih 
plinov, razen če to ni potrebno za 
zagotovitev, da se ne povzroči znatno 
lokalno onesnaženje, ali če je obrat 
začasno izključen iz navedene sheme.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora vključiti mejne vrednosti CO2 za velike kurilne naprave.

Predlog spremembe 64
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Dovoljenje mora vključevati vse 
potrebne ukrepe za doseganje visoke 
stopnje varovanja okolja kot celote, 
vključevati pa mora tudi mejne vrednosti 
emisij za onesnaževala, ustrezne zahteve za
varovanje tal in podtalnice ter zahteve za 
spremljanje in nadzorovanje. Pogoji 
dovoljenja morajo biti določeni na podlagi 
najboljših razpoložljivih tehnologij.

(9) Dovoljenje mora vključevati vse 
potrebne ukrepe za doseganje visoke 
stopnje varovanja javnega zdravja in 
okolja kot celote, vključevati pa mora tudi 
določbe za zaščito zraka, zlasti mejne 
vrednosti emisij za onesnaževala, ter 
ustrezne zahteve za varovanje tal in 
podtalnice ter zahteve za spremljanje in 
nadzorovanje. Pogoji dovoljenja morajo 
biti določeni na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij (NRT).

Or. pl

Obrazložitev

Javno zdravje je tako kot varovanje okolja ena od prednostnih nalog Evropske unije. 
Onesnaženost zraka ni neškodljiva za človeka. Uvodne izjave 19, 22 in 23, člen 3(2) ter členi 
33, 41, 53 in 59 se tudi nanašajo na varovanje zdravja ljudi.

Emisije plina v ozračje prav tako vplivajo na zemeljsko površje in na krajino.
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Predlog spremembe 65
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Dovoljenje mora vključevati vse 
potrebne ukrepe za doseganje visoke 
stopnje varovanja okolja kot celote, 
vključevati pa mora tudi mejne vrednosti 
emisij za onesnaževala, ustrezne zahteve za 
varovanje tal in podtalnice ter zahteve za 
spremljanje in nadzorovanje. Pogoji 
dovoljenja morajo biti določeni na podlagi 
najboljših razpoložljivih tehnologij.

(9) Dovoljenje mora vključevati vse 
potrebne ukrepe za doseganje visoke 
stopnje varovanja okolja kot celote, 
vključevati pa mora tudi mejne vrednosti 
emisij za onesnaževala, ustrezne zahteve za 
varovanje tal in podtalnice, zahteve za 
spremljanje in nadzorovanje ter seznam 
uporabljenih nevarnih snovi ali 
pripravkov, kot so opredeljene v Direktivi 
Sveta št. 67/548/EGS z dne 
27. junija 1967. Pogoji dovoljenja morajo 
biti določeni na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje mora vključevati seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo v zadevni napravi, da 
se poveča preglednost uporabe takšnih snovi in zagotovi ustrezen temelj za določanje pogojev 
v dovoljenju.

Predlog spremembe 66
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin morajo imeti pristojni organi 
možnost, da odobrijo odstopanja s 
katerimi omogočijo, da mejne vrednosti 
emisij presežejo vrednosti emisij, ki se 
nanašajo na najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT. Takšna odstopanja 

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin morajo imeti pristojni organi 
možnost, da določijo mejne vrednosti 
emisij, enakovredne parametre ali 
tehnične ukrepe, katerih končni rezultat 
so vrednosti emisij, ki lahko presežejo 
vrednosti emisij, ki se nanašajo na 
najboljše razpoložljive tehnologije, kot so 
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morajo temeljiti na dobro opredeljenih 
merilih in ne smejo preseči mejnih 
vrednosti emisij, ki jih določa ta direktiva.

opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. fr

Obrazložitev

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Predlog spremembe 67
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin morajo imeti pristojni organi 
možnost, da odobrijo odstopanja s 
katerimi omogočijo, da mejne vrednosti 
emisij presežejo vrednosti emisij, ki se 
nanašajo na najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT. Takšna odstopanja 
morajo temeljiti na dobro opredeljenih 
merilih in ne smejo preseči mejnih 
vrednosti emisij, ki jih določa ta direktiva.

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin morajo imeti pristojni organi 
možnost omogočiti, da mejne vrednosti 
emisij presežejo vrednosti emisij, ki se 
nanašajo na najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT.

Or. en

Obrazložitev

Možnost odstopanja ni učinkovita, saj je postopek, kot je opisan v primeru odstopanja, v 
resnici treba izpeljati v vsakem primeru. Integrirani pristop se ne sme uveljavljati zgolj z 
odstopanji.
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Predlog spremembe 68
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin morajo imeti pristojni organi 
možnost, da odobrijo odstopanja s katerimi 
omogočijo, da mejne vrednosti emisij 
presežejo vrednosti emisij, ki se nanašajo 
na najboljše razpoložljive tehnologije, kot 
so opisane v referenčnih dokumentih NRT. 
Takšna odstopanja morajo temeljiti na 
dobro opredeljenih merilih in ne smejo 
preseči mejnih vrednosti emisij, ki jih 
določa ta direktiva.

(11) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin morajo imeti pristojni organi 
možnost, da odobrijo odstopanja, s 
katerimi omogočijo, da mejne vrednosti 
emisij presežejo vrednosti emisij, ki se 
nanašajo na najboljše razpoložljive 
tehnologije, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT. Takšna odstopanja 
morajo temeljiti na dobro opredeljenih 
merilih in ne smejo preseči mejnih 
vrednosti emisij, ki jih določa ta direktiva. 
Za določanje nižjih mejnih vrednosti 
emisij od ravni emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT, niso potrebna odstopanja.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s pravno podlago te zakonodaje (člen 175 Pogodbe) morajo imeti pristojni organi 
možnost, da določijo strožje mejne vrednosti emisij od ravni emisij, povezanih z NRT.

Predlog spremembe 69
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Trošenje živinskega gnojila in 
gnojevke ima lahko velik učinek na 
kakovost okolja. Za zagotovitev celostnega 
preprečevanja in nadzora teh učinkov je 

črtano
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treba, da gnojilo ali gnojevko, ki nastane 
zaradi dejavnosti, ki jih zajema ta 
direktiva, trosijo upravljavec ali tretje 
stranke, ki uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnologije. Da se državam 
članicam omogoči prožnost pri 
izpolnjevanju teh zahtev, se lahko 
uporaba najboljših razpoložljivih 
tehnologij pri trošenju upravljavca ali 
tretje stranke določi v dovoljenju ali v 
drugih ukrepih.

Or. de

Obrazložitev

Trošenje živinskega gnojila in gnojevke že ureja direktiva o nitratih.

Predlog spremembe 70
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju 
morajo zato vključevati spremljanje stanja 
tal in podtalnice, upravljavec pa mora ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti 
sanirati lokacijo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 71
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju 
morajo zato vključevati spremljanje stanja 
tal in podtalnice, upravljavec pa mora ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti sanirati 
lokacijo.

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju 
morajo zato vključevati vidik spremljanja
stanja tal in podtalnice, ki je potrebno za 
zagotovitev tega cilja, upravljavec pa mora 
ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
sanirati lokacijo.

Or. en

Predlog spremembe 72
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju 
morajo zato vključevati spremljanje stanja 
tal in podtalnice, upravljavec pa mora ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti sanirati 
lokacijo.

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju 
morajo zato vključevati ustrezno
spremljanje stanja tal in podtalnice, 
upravljavec pa mora ob dokončnem 
prenehanju dejavnosti po potrebi sanirati 
lokacijo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je razjasniti, da spremljanje stanja tal in podtalnice ter saniranje lokacije v nekaterih 
okoliščinah ni potrebno.
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Predlog spremembe 73
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju 
morajo zato vključevati spremljanje stanja 
tal in podtalnice, upravljavec pa mora ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti sanirati 
lokacijo.

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal, podtalnice ali krajinskih virov. Pogoji 
v dovoljenju morajo zato vključevati 
spremljanje stanja zraka, tal in podtalnice, 
upravljavec pa mora ob dokončnem 
prenehanju dejavnosti sanirati lokacijo.

Or. pl

Obrazložitev

Delovanje obrata, zlasti na kmetijskih zemljiščih, primernih za kmečki turizem, lahko vpliva 
na tla in vode, vendar tudi na krajinske vire.

Predlog spremembe 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da se zagotovi učinkovito izvajanje in 
izvrševanje te direktive, morajo upravljavci 
pristojnemu organu redno poročati o 
skladnosti s pogoji v dovoljenju. Države 
članice morajo zagotoviti, da v primeru 
neskladnosti s to direktivo upravljavec in 
pristojni organ sprejmeta potrebne ukrepe 
ter zagotovita sistem okoljskih 
inšpekcijskih pregledov.

(17) Da se zagotovi učinkovito izvajanje in 
izvrševanje te direktive, morajo upravljavci 
pristojnemu organu redno poročati o 
skladnosti s pogoji v dovoljenju. Države 
članice morajo zagotoviti, da upravljavec 
izpolnjuje te pogoje in da v primeru 
neskladnosti s to direktivo upravljavec in 
pristojni organ sprejmeta potrebne ukrepe 
ter zagotovita sistem okoljskih 
inšpekcijskih pregledov. Za določitev 
najprimernejšega režima izvrševanja, 
vključno z upoštevanjem mejnih vrednosti 
emisij, so zadolžene države članice.
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Or. en

Obrazložitev

Režime izvrševanja morajo določiti države članice.

Predlog spremembe 75
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Potrebno je učinkovito sodelovanje 
javnosti pri sprejemanju odločitev, da se 
omogoči, da javnost izrazi mnenja in skrbi, 
ki lahko zadevajo te odločitve, nosilec 
odločitev pa se jih zaveda ter tako poveča 
odgovornost in transparentnost procesa 
odločanja in prispeva k zavesti javnosti o 
okoljskih vprašanjih in podpori sprejetim 
odločitvam. Člani zadevne javnosti morajo 
imeti dostop do sodišč, da bi prispevali k 
varovanju pravice živeti v okolju, ki je 
primerno za osebno zdravje in dobro 
počutje.

(18) Ob upoštevanju določb Aarhuške 
konvencije je potrebno učinkovito 
sodelovanje javnosti pri sprejemanju 
odločitev, da se omogoči, da javnost izrazi 
mnenja in skrbi, ki lahko zadevajo te 
odločitve, nosilec odločitev pa se jih 
zaveda ter tako poveča odgovornost in 
transparentnost procesa odločanja in 
prispeva k zavesti javnosti o okoljskih 
vprašanjih in podpori sprejetim 
odločitvam. Člani zadevne javnosti morajo 
imeti dostop do sodišč, da bi prispevali k 
varovanju pravice živeti v okolju, ki je 
primerno za osebno zdravje in dobro 
počutje.

Or. pl

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je navesti konkreten dokument Evropske unije, sklenjen v 
Aarhusu dne 25. junija 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.
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Predlog spremembe 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Velike kurilne naprave prav tako 
močno prispevajo k emisijam ogljikovega 
dioksida v zrak; posledica tega je 
povišanje koncentracij ogljikovega 
dioksida v zraku ter s tem povečanje 
globalnih podnebnih sprememb in 
povzročanje mnogih škodljivih posledic za 
človeške in ekološke sisteme. S takšno 
rastjo se koncentracije naglo približujejo 
ali so že presegle kritični prag, ki vodi v 
bistveno močnejše podnebne spremembe 
in dvig povprečne temperature površja za 
veliko več kot 2 stopinji Celzija, ki je cilj 
EU, takšnih sprememb pa človek ne bo 
več zmožen obvladovati ali jih omiliti v 
predstavljivem časovnem okviru. Sistem 
Skupnosti za trgovanje z emisijami, ki 
sicer pomeni uporaben, četudi počasen 
okvir za zmanjšanje toplogrednih plinov v 
vseh gospodarskih panogah, ne daje 
dovolj močne cenovne spodbude, ki bi 
preprečila nastajanje novih zelo velikih 
točkovnih virov ogljikovega dioksida v 
sistemu ali ohranitev že obstoječih ter 
tako dvignila cene pravic EU do emisij. 
Zato je treba vključiti določbe, ki v 
zakonodaji Skupnosti o industrijskem 
onesnaževanju zahtevajo določitev mejnih 
vrednosti emisij ogljikovega dioksida v 
zrak za vse nove naprave z električno 
močjo nad 300 MW ter da te mejne 
vrednosti pravočasno uporabijo tudi za 
obstoječe naprave.

Or. en
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Predlog spremembe 77
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Izvajanje strategije Skupnosti glede 
dioksinov, furanov in polikloriranih 
bifenilov (PCB) zahteva revizijo izrazov 
ekvivalenčnih faktorjev za dibenzo-p-
dioksine in dibenzofurane ter razširitev 
področja uporabe, da bodo ti faktorji 
zajeli tudi dioksinom podobne 
poliklorirane bifenile.

Or. it

Obrazložitev

Izračun koncentracij emisij PCDD ali PCDF mora temeljiti na metodah (ekvivalenčni 
faktorji), ki jih je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija in kot predlaga, vključi 
dioksinom podobne poliklorirane bifenile PCB, saj so tako kot PCDD in PCDF tudi PCB med 
snovmi, ki jih strategija Skupnosti namerava zmanjšati.

Predlog spremembe 78
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Sosežiganje odpadkov v napravah, 
ki v prvi vrsti niso namenjene sežiganju 
odpadkov, v delu odpadnih plinov, ki 
nastanejo pri takem sosežigu, ne bi smelo 
povzročiti večjih emisij onesnaževal, kot 
so dovoljene za namenske sežigalnice, in 
naj bi zato zanj še naprej veljale ustrezne 
omejitve.

Or. en
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Obrazložitev

Načelo, da sosežiganje ne sme povzročati večjega onesnaževanja kot sežiganje odpadkov, je 
bilo temeljno načelo direktive o sežiganju odpadkov št. 2000/76/ES. Tudi v novem besedilu 
mora biti jasno ohranjeno.

Predlog spremembe 79
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Sosežiganje odpadkov v napravah, 
ki v prvi vrsti niso namenjene sežiganju 
odpadkov, v delu odpadnih plinov, ki 
nastanejo pri takem sosežigu, ne bi smelo 
povzročiti večjih emisij onesnaževal, kot 
so dovoljene za namenske sežigalnice, in 
naj bi zato zanj še naprej veljale ustrezne 
omejitve.

Or. en

Obrazložitev

Načelo, da sosežiganje ne sme povzročati večjega onesnaževanja kot sežiganje odpadkov, je 
bilo temeljno načelo direktive o sežiganju odpadkov št. 2000/76/ES (uvodna izjava 27 te 
direktive) in se ne bi smelo črtati v prenovljeni direktivi.

Predlog spremembe 80
Johannes Blokland

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Sosežiganje odpadkov v napravah, 
ki v prvi vrsti niso namenjene sežiganju 
odpadkov, v delu odpadnih plinov, ki 
nastanejo pri takem sosežigu, ne bi smelo 
povzročiti večjih emisij onesnaževal, kot 
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so dovoljene za namenske sežigalnice, in 
naj bi zato zanj veljale ustrezne omejitve. 

Or. en

Obrazložitev

Besedilo predlagane uvodne izjave je nujno, da se zagotovi nadaljnje varovanje zdravja ljudi 
in okolja pri sosežiganju odpadkov.  To besedilo se nahaja že v direktivi o sežiganju odpadkov 
št. 2000/76/ES (uvodna izjava 27) in se v prenovljeni direktivi ne bi smelo črtati.

Predlog spremembe 81
Anne Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Sosežiganje odpadkov v obratih, ki v 
prvi vrsti niso namenjeni sežiganju 
odpadkov, v delu odpadnih plinov, ki 
nastanejo pri takem sosežigu, ne bi smelo 
povzročiti večjih emisij onesnaževal, kot 
so dovoljene za namenske sežigalnice, in 
naj bi zato zanj veljale ustrezne omejitve.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe povzema uvodno izjavo 27 iz direktive 2000/76/ES o sežiganju odpadkov, 
v kateri je zajet tudi sosežig. Vključitev sosežiga v področje uporabe direktive o industrijskih 
emisijah je nujna in bistvena za zagotovitev stalnega varovanja zdravja in okolja pri sosežigu 
odpadkov. Ker je sosežig vključen v druge določbe direktive, je vključitev na tem mestu še bolj 
utemeljena.
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Predlog spremembe 82
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Obrati, ki proizvajajo titanov dioksid, 
lahko povzročijo znatno onesnaževanje 
zraka in vode. Za zmanjšanje teh učinkov 
je treba za nekatere vrste onesnaževal 
določiti strožje mejne vrednosti emisij na 
ravni Skupnosti.

(24) Obrati, ki proizvajajo titanov dioksid, 
lahko povzročijo znatno onesnaževanje 
zraka in vode in predstavljajo toksikološka 
tveganja. Za zmanjšanje teh učinkov je 
treba za nekatere vrste onesnaževal določiti 
strožje mejne vrednosti emisij na ravni 
Skupnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Titanov dioksid lahko predstavlja toksikološka tveganja, ker draži kožo, oči, sluznico in 
dihala.

Predlog spremembe 83
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Države članice naj določijo pravila o 
kaznih za kršitve določb te direktive in 
zagotovijo njihovo izvajanje. Navedene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

(27) V skladu z načelom, da plača 
povzročitelj obremenitve, naj države 
članice določijo pravila o kaznih za kršitve 
določb te direktive in zagotovijo njihovo 
izvajanje. Navedene kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe želi pojasniti določbe in državam članicam omogočiti kazenski pregon 
povzročiteljev obremenitev.
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Predlog spremembe 84
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa pravila o  celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja okolja, ki je posledica 
industrijskih  dejavnosti. 

Ta direktiva določa pravila o varovanju 
javnega zdravja ter celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja okolja, ki je posledica 
industrijskih dejavnosti.

Ta direktiva določa tudi  pravila  za 
preprečevanje ali, če to ni izvedljivo, za 
zmanjševanje emisij v zrak, vodo in tla ter 
za preprečevanje proizvodnje  odpadkov, 
da bi dosegli visoko stopnjo varstva okolja 
kot celote.

Ta direktiva določa tudi pravila za 
preprečevanje ali, če to ni izvedljivo, za 
zmanjševanje emisij v zrak, vodo in tla ter 
za preprečevanje proizvodnje odpadkov, da 
bi dosegli visoko stopnjo varstva javnega 
zdravja in okolja kot celote.

Or. pl

Predlog spremembe 85
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Poglavje I opredeljuje skupne določbe, ki 
se uporabljajo za vse industrijske 
dejavnosti, ki jih zajema ta direktiva.
Poglavje II zajema dejavnosti iz Priloge I 
in opredeljuje posebne določbe za te 
dejavnosti.   
Poglavja III do VI vsebujejo minimalne 
tehnične zahteve za velike kurilne 
naprave, sežigalnice odpadkov, obrate, ki 
uporabljajo topila, in obrate, ki 
proizvajajo titanov dioksid.
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Poglavje VII vsebuje določbe o pristojnih 
organih, poročanju držav članic, odboru 
in kaznih ter standardne končne določbe.

Or. en

Obrazložitev

Z združitvijo sedmih direktiv v eno nastaja obsežno besedilo. Z vključitvijo člena z opisom 
strukture direktive se poveča jasnost. Besedilo predloga spremembe je iz obrazložitvenega 
memoranduma, ki je priložen predlogu, vendar ni vključen v direktivo.

Predlog spremembe 86
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ta direktiva se ne uporablja za 
raziskovalne dejavnosti, razvojne 
dejavnosti ali preizkušanje novih 
proizvodov in postopkov.

(2) Ta direktiva se ne uporablja za 
raziskovalne dejavnosti, kot jih opredeljuje 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Te pojme je treba jasno opredeliti. „Razvojne dejavnosti“ ali „preizkušanje novih proizvodov 
in postopkov“ se redno izvajajo v nekaterih napravah, ki jih zajema Priloga I te direktive, 
vendar to ne bi smela biti podlaga, da se te dejavnosti izvzame iz področja uporabe te 
direktive.
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Predlog spremembe 87
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „onesnaževanje okolja“ pomeni 
neposredno ali posredno vnašanje snovi, 
vibracij, toplote ali hrupa v zrak, vodo ali 
tla, ki je posledica človekove dejavnosti in 
lahko škoduje zdravju ljudi ali kakovosti 
okolja, poškoduje materialno lastnino ali 
škoduje ali posega v uživanje in druge 
dovoljene rabe okolja;

2. „onesnaževanje okolja“ pomeni 
neposredno ali posredno vnašanje snovi, 
vibracij, toplote ali hrupa v zrak, vodo ali 
tla, ki je posledica človekove dejavnosti in 
lahko škoduje zdravju ljudi ali kakovosti 
okolja, poškoduje materialno lastnino;

Or. de

Predlog spremembe 88
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 3 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „pristojni organ“ pomeni organ, 
organe ali telesa, ki so v skladu s pravnim 
redom držav članic odgovorni za izvajanje 
obveznosti, izhajajočih iz te direktive;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pristojnega organa mora ostati, saj imajo pristojni organi ključno vlogo v celotni 
direktivi.
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Predlog spremembe 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ 
pomenijo vrednosti emisij, dosežene z 
uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT, pri običajnih pogojih 
delovanja, izražene kot povprečje v 
izbranem časovnem obdobju; 

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je opredelitev pojma „vrednosti emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami“.

Predlog spremembe 90
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ 
pomenijo vrednosti emisij, ki se jih 
pričakuje ob uporabi tehnologij, opisanih 
v posebnem referenčnem dokumentu o 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, v 
posameznem sektorju v celoti in v 
običajnih pogojih delovanja. 
Vrednosti emisij, povezane z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, so 
primerno izhodišče pri določanju mejnih 
vrednosti emisij v dovoljenju in se 
razlikujejo od mejnih vrednosti emisij, saj 
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morajo slednje upoštevati zahteve o 
spremljanju in skladnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ključne nove določbe v predlogu Komisije se nanašajo na vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Biti mora jasno, da gre pri vrednostih emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, in mejnih vrednostih emisij za dva 
različna pojma. V predlogu Komisije je zgolj opredelitev mejnih vrednosti emisij.

Zato je za večjo pravno jasnost treba dodati opredelitev vrednosti emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Ta opredelitev temelji na vsebini referenčnega 
dokumenta o okviru in smernicah za NRT, ki ga je objavila Komisija.

Predlog spremembe 91
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ 
pomenijo reprezentativne vrednosti emisij 
ob uporabi posamezne tehnologije ali 
kombinacije tehnologij, izražene kot 
povprečne vrednosti, dosegljive v daljšem 
časovnem obdobju ob običajnih pogojih 
delovanja z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij;

Or. en

Obrazložitev

Pojem „vrednosti emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ bo postal 
ključen v okviru predlagane direktive, zlasti člena 16(3), in ga je zato treba jasno opredeliti. 
Poleg tega se s takšno opredelitvijo skupaj s predlogoma sprememb 20 in 24 določi, da 
obstaja razlika med mejnimi vrednostmi emisij (ali enakovrednimi parametri ali tehničnimi 
ukrepi) in vrednostmi emisij, povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. 

Ta predlog spremembe je dopusten v skladu s členom 80a poslovnika, ker je povezan s 
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členom 16(3), ki ga predlaga Komisija.

Predlog spremembe 92
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 3 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „dovoljenje“ pomeni pisno dovoljenje 
za obratovanje celotnega ali dela obrata ali 
kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali 
naprave za sosežig odpadkov ;

(7) „dovoljenje“ pomeni pisno dovoljenje 
za obratovanje celotnega ali dela obrata ali 
kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali 
naprave za sosežig odpadkov .  

Dovoljenje lahko zajema enega ali več 
obratov ali delov obratov, ki jih upravlja 
isti upravljavec na istem kraju. 
Dovoljenje se lahko uporabi za eno ali več 
funkcionalno medsebojno povezanih 
obratov ali delov obratov na različnih 
krajih ali za funkcionalno medsebojno 
povezane obrate ali dele obratov na istem 
kraju z različnimi upravljavci.

Or. it

Obrazložitev

Če ima obrat več naprav, vsaka izmed njih pa različno dovoljenje, obvezno dovoljenje za 
zadevni obrat kot celoto pa bi pomenila obveznost, da upošteva kumulativne okoljske in 
zaščitne učinke, kot jih na primer določajo direktive Seveso; glede različnih obratov, ki jih 
upravlja isti upravljavec, se dovoljenje odobri glede na vzajemno povezavo med postopki, na 
primer med sežigalnico in obratom za obdelavo (trdnih) odpadkov.
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Predlog spremembe 93
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 3 – točka 8 – podtočka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene te opredelitve je treba 
spremembe ali razširitve obrata 
obravnavati kot znatne, kadar so večje ali 
enake vsakemu pragu ali porastu, ki 
nastane zaradi spremembe ali razširitve 
razlogov vsakega praga, določenega v 
prilogah I, VII in VIII, ki bo presežen.

Or. it

Obrazložitev

Če bi opredelitev znatne spremembe ostala brez kvantitativne reference (kar se v trenutni 
direktivi IPPC že pojavlja), bi to lahko povzročilo zelo široke različice pristopov, ki bi jih 
sprejele posamezne države članice.

Predlog spremembe 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 9 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju najboljših razpoložljivih 
tehnologij je treba posebej upoštevati 
točke iz Priloge III;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi celostnega pristopa je nujno treba omeniti merila iz Priloge III. Treba je povedati, 
kako določiti najboljše razpoložljive tehnologije. To je treba narediti ob upoštevanju stroškov 
in koristi tehnologij, ki so na voljo za posamezno napravo, ter ob upoštevanju meril iz 
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Priloge III (Priloga IV v direktivi o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 
št. 96/61/ES).

Predlog spremembe 95
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ 
pomenijo vrednosti emisij, dobljene pri 
običajnih pogojih delovanja z uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnologij, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT, 
izražene kot povprečje v izbranem 
časovnem obdobju in pri danih 
referenčnih pogojih;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je nujna, da se natančno opredeli določanje mejnih vrednosti emisij iz 
člena 16(2). Jasno določa, da mejne vrednosti emisij temeljijo na določilih v referenčnih 
dokumentih o najboljših razpoložljivih tehnologijah, ter da ne upoštevajo neobičajnih pogojev 
delovanja (na primer zagon, ustavitev, obdobja vzdrževanja ali motnje v običajnem delovanju 
naprave).

Predlog spremembe 96
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ 
pomenijo vpliv na okolje, ki se ga lahko 
pričakuje ob uporabi tehnologij, opisanih 
v ustreznem referenčnem dokumentu, v 
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posameznem sektorju ob upoštevanju 
stroškov in koristi, ki izhajajo iz 
opredelitve najboljših razpoložljivih 
tehnologij;

Or. en

Obrazložitev

Vrednosti emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, bodo izhodišče za 
določanje pogojev v dovoljenju, v tem primeru mejnih vrednosti emisij. Pojem je uporabljen v 
besedilu členov in ga je zato treba opredeliti v členu 3. Besedilo predlagane opredelitve je iz 
poglavja o najboljših razpoložljivih tehnologijah v referenčnem dokumentu o sežiganju 
odpadkov.

Predlog spremembe 97
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 3 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „upravljavec“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo, ki upravlja ali nadzoruje 
obrat ali kurilno napravo, sežigalnico 
odpadkov ali napravo za sosežig odpadkov
ali na katero je bilo, če je to predvideno v 
nacionalni zakonodaji, preneseno odločilno 
gospodarsko razpolaganje v zvezi s 
tehničnim delovanjem obrata ali naprave  ;

(10) „upravljavec“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo, ki upravlja ali nadzoruje 
obrat ali kurilno napravo, sežigalnico 
odpadkov ali napravo za sosežig odpadkov 
ali na katero je bilo, če je to predvideno v 
nacionalni zakonodaji, preneseno odločilno 
gospodarsko razpolaganje v zvezi s 
tehničnim delovanjem obrata ali naprave; 
Dve ali več fizičnih ali pravnih oseb so 
lahko skupni upravljavci obrata ali 
upravljavci različnih delov obrata;

Or. nl

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 5. Za večjo jasnost besedila je bil člen 5 premaknjen k 
opredelitvi „upravljavca“ v členu 3(10).
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Predlog spremembe 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 3 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „nastajajoča tehnologija“ pomeni 
novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, 
ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, 
lahko zagotovila večjo stopnjo varovanja 
okolja ali večje prihranke pri stroških kot 
obstoječe najboljše razpoložljive 
tehnologije

(13) „nastajajoča tehnologija“ pomeni 
novo tehnologijo, ki bi pod pogojem, da bi 
bila preizkušena v industriji in tržno 
razvita, lahko zagotovila večjo ali podobno
stopnjo varovanja okolja ali večje ali 
podobne prihranke pri stroških kot 
obstoječe najboljše razpoložljive 
tehnologije;

Or. en

Obrazložitev

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Predlog spremembe 99
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 3 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „nastajajoča tehnologija“ pomeni 
novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, 
ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, 
lahko zagotovila večjo stopnjo varovanja 
okolja ali večje prihranke pri stroških kot 
obstoječe najboljše razpoložljive 
tehnologije

(13) „nastajajoča tehnologija“ pomeni 
novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, 
ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, 
zagotovila večjo stopnjo varovanja okolja 
ali večje prihranke pri stroških kot 
obstoječe najboljše razpoložljive 
tehnologije;
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Or. en

Obrazložitev

Tako je jasno, da bi imela uporaba nastajajočih tehnologij v praksi koristi. 

Predlog spremembe 100
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 3 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi 
snovmi; 

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene in podrobne
informacije o stanju tal, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo tal, in podtalnice za 
namene povrnitve lokacije v stanje, v 
kakršnem je bila pred začetkom delovanja 
nove naprave ali ob posodobitvi 
dovoljenja za obstoječo napravo;

Or. en

Obrazložitev

Izhodiščno poročilo je ključni dejavnik za zagotovitev, da bo direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja delovala skupaj z drugimi okoljskimi 
politikami.  Biotska raznovrstnost tal je zanesljiv kazalnik zdravja in kakovosti tal, na podlagi 
katerega se lahko učinkovito določijo potrebni ukrepi za sanacijo in ocenijo obveznosti 
upravljavca v skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, predlagano izhodiščno 
poročilo pa je predpogoj.

Predlog spremembe 101
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 3 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi 

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
podrobne in količinsko opredeljene 
informacije o stanju tal, vključno z biotsko 
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snovmi; raznovrstnostjo tal in podtalnico ter 
kakršno koli onesnaženostjo z nevarnimi 
snovmi, za namene obnove in sanacije 
lokacije;

Or. en

Predlog spremembe 102
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 3 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi 
snovmi;

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice zaradi 
prisotnosti nevarnih snovi;

Or. en

Predlog spremembe 103
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 3 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi 
snovmi;

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z večjimi 
količinami relevantnih nevarnih snovi;

Or. en

Obrazložitev

Da v izhodiščno poročilo ne bi bilo treba vključiti vseh možnih nevarnih snovi (teh je lahko 
več sto), je treba obseg ocene omejiti na onesnaženje z večjimi količinami nevarnih snovi.
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Predlog spremembe 104
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 3 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z nevarnimi 
snovmi; 

(15) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z 
relevantnimi nevarnimi snovmi;

Or. nl

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 23(3). Zaradi opredelitve „nevarnih snovi“ in povezave 
izhodiščnega poročila s prisotnostjo takih snovi je področje uporabe zelo široko. Če se doda 
beseda relevanten, se doseže potrebna omejitev področja uporabe. 

Predlog spremembe 105
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 3 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) „okoljski inšpekcijski pregled“ 
pomeni vsako dejavnost, ki vključuje 
preverjanje skladnosti naprave z 
okoljskimi zahtevami, določenimi za to 
napravo; 

Or. en

Obrazložitev

Pojem „okoljski inšpekcijski pregled“ različne države različno pojmujejo. Zato je potrebna 
jasna opredelitev za enotno poročanje o izvajanju direktive. 
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Predlog spremembe 106
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 3 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „biomasa“ pomeni kar koli od 
naslednjega:

(20) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljivi del proizvodov, odpadkov in 
ostankov iz kmetijstva (vključno z 
rastlinskimi in živalskimi snovmi), 
gozdarstva in s tema sektorjema 
povezanih industrij ter tudi biološko 
razgradljivi del industrijskih in 
komunalnih odpadkov;

(a) proizvode iz rastlin iz kmetijstva ali 
gozdarstva, ki se lahko z namenom 
energetske izrabe uporabljajo kot gorivo;  
(b) naslednji odpadki, uporabljeni kot 
gorivo:
(i) rastlinski odpadki iz kmetijstva in 
gozdarstva;
(ii) rastlinski odpadki iz 
živilskopredelovalne industrije, če se 
uporabljajo za pridobivanje toplote,
(iii) odpadna rastlinska vlakna iz 
proizvodnje celuloze in papirja, če se 
sosežigajo na kraju proizvodnje in se 
uporabljajo za pridobivanje toplote;
(iv) odpadna pluta;
(v) lesni odpadki, razen lesnih odpadkov, 
ki lahko vsebujejo halogenirane organske 
spojine ali težke kovine zaradi obdelave s 
sredstvi za zaščito lesa ali premazi;

Or. en

Obrazložitev

Ker je pomembna doslednost med vsemi besedili EU, zlasti pri opredelitvah, mora biti 
opredelitev biomase enaka v obeh direktivah, tako v izvorni direktivi o obnovljivih virih 
energije (2001/77/ES) kot v predlogu direktive o industrijskih emisijah. Sprememba 
opredelitve bi povzročila zmedo in ogrozila že začete naložbe.
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Predlog spremembe 107
Niels Busk

Predlog direktive
Člen 3 – točka 20 – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) živalski odpadki iz 
živilskopredelovalne industrije, če se 
uporabljajo za pridobivanje toplote;

Or. en

Obrazložitev

Sežiganje odpadkov iz živalskih maščob iz živilskopredelovalne industrije mora biti dovoljeno 
brez zahtev o dragem nadzoru. 
Zamenjava mineralnih goriv s sežiganjem odpadkov iz živalskih maščob bo zmanjšala emisije 
CO2 in zmanjšala stroške v živilski industriji. Zamenjava mineralnih olj z odpadki iz živalskih 
maščob je dobra za okolje. S tem se ne bo povečal vpliv kotlov na okolje. 

Predlog spremembe 108
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 3 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) „sežigalnica odpadkov  “ pomeni 
katero koli nepremično ali premično 
tehnično enoto in opremo, namenjeno 
toplotni obdelavi odpadkov z 
izkoriščanjem pridobljene zgorevalne 
toplote ali brez njega s  sežigom z 
oksidacijo odpadkov in drugimi postopki 
toplotne obdelave, če se snovi, ki nastanejo 
pri obdelavi, naknadno sežgejo; 

(26) „sežigalnica odpadkov“ pomeni katero 
koli nepremično ali premično tehnično 
enoto in opremo, namenjeno toplotni 
obdelavi odpadkov z izkoriščanjem 
pridobljene zgorevalne toplote ali brez 
njega s sežigom z oksidacijo odpadkov in 
drugimi postopki toplotne obdelave, kot so 
piroliza, uplinjanje ali obdelava v plazmi,
če se snovi, ki nastanejo pri obdelavi, 
naknadno sežgejo;

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi jasnosti morajo piroliza, uplinjanje in plazma ostati v direktivi. Število termalnih ali 
delno termalnih obdelav ni tako veliko, da seznam ne bi mogel biti izčrpen. Če bi te 
tehnologije črtali iz direktive, bi s tem nakazali, da so te tehnologije izvzete iz področja 
uporabe te direktive. Zato spremembe ni mogoče utemeljiti s tveganjem, da bi nekateri 
postopki izpadli iz področja uporabe direktive ali da bi vmes poseglo Sodišče Evropskih 
skupnosti.

Predlog spremembe 109
Karin Scheele

Predlog direktive
Člen 3 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26. „sežigalnica odpadkov“: pomeni katero 
koli nepremično ali premično tehnično 
enoto in opremo, namenjeno toplotni 
obdelavi odpadkov z izkoriščanjem 
pridobljene zgorevalne toplote ali brez 
njega s  sežigom z oksidacijo odpadkov in 
drugimi postopki toplotne obdelave, če se 
snovi, ki nastanejo pri obdelavi, naknadno 
sežgejo;

26. „sežigalnica odpadkov“: pomeni katero 
koli nepremično ali premično tehnično 
enoto in opremo, namenjeno toplotni 
obdelavi odpadkov z izkoriščanjem 
pridobljene zgorevalne toplote ali brez 
njega s  sežigom z oksidacijo odpadkov in 
drugimi postopki obdelave kot piroliza, 
uplinjanje ali obdelava v plazmi, če se 
snovi, ki nastanejo pri obdelavi, naknadno 
sežgejo;

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je namenjena pojasnitvi, da so s tem mišljeni tudi postopki obdelave kot piroliza, 
uplinjanje ali obdelava v plazmi.

Predlog spremembe 110
Karin Scheele

Predlog direktive
Člen 3 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27. „naprava za sosežig odpadkov  “ 27. „naprava za sosežig odpadkov  “ 
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pomeni katero koli nepremično ali 
premično tehnično enoto  , katere glavni 
namen je proizvodnja energije ali izdelkov 
in ki uporablja odpadke kot običajno ali 
dodatno gorivo ali v kateri se odpadki 
termično obdelajo z namenom odstranitve s 
sežigom z oksidacijo odpadkov in drugimi 
postopki toplotne obdelave, če se snovi, ki 
nastanejo pri obdelavi, naknadno sežgejo .

pomeni katero koli nepremično ali 
premično tehnično enoto  , katere glavni 
namen je proizvodnja energije ali izdelkov 
in ki uporablja odpadke kot običajno ali 
dodatno gorivo ali v kateri se odpadki 
termično obdelajo z namenom odstranitve s 
sežigom z oksidacijo odpadkov in drugimi 
postopki obdelave kot piroliza, uplinjanje 
ali obdelava v plazmi, če se snovi, ki 
nastanejo pri obdelavi, naknadno sežgejo .

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je namenjena pojasnitvi, da so s tem mišljeni tudi postopki obdelave kot piroliza, 
uplinjanje ali obdelava v plazmi.
Besedilo predloga spremembe ustreza členu 3(26).

Predlog spremembe 111
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 3 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) „ostanek“ pomeni katerekoli tekoče ali 
trdne odpadke  , ki jih proizvede 
sežigalnica odpadkov ali naprava za 
sosežig odpadkov  ;

(30) „ostanek“ pomeni katerekoli tekoče ali 
trdne odpadke, ki jih proizvede sežigalnica 
odpadkov ali naprava za sosežig odpadkov
(vključno s pepelom in žlindro, letečim 
pepelom in kotlovnim prahom, trdnimi 
reakcijskimi produkti čiščenja plinov, 
blatom iz čiščenja odpadne vode, 
izrabljenimimi katalizatorji in izrabljenim 
aktivnim ogljem), opredeljene kot odpadki 
v členu 1(a) Direktive 75/442/EGS;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi nove opredelitve stranskih produktov iz okvirne direktive o odpadkih (člen 5) bi lahko 
pepel ali leteči pepel pojmovali kot stranski produkt in ne bi več bil odpadek, kar bi 
povzročilo težave z nekaterimi nacionalnimi zakonodajami ter zlasti povečalo tveganje za 
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okolje in zdravje. Zato je treba pepel, žlindro, leteči pepel, kotlovni prah in trdne reakcijske 
produkte čiščenja plinov izrecno opredeliti kot ostanke.

Predlog spremembe 112
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 3 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) „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;

črtano 

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev organske spojine je vzeta iz člena 52 Direktive o emisijah topil št. 1999/13/ES. 
Ta opredelitev se ne sme posplošiti na celoten celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja 
(člen 3), saj se nanaša le na topila in bi njena uporaba za vse naprave v okviru celovitega 
preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja povzročila zmedo. Omenjena omejitev parnega 
tlaka ni skladna z omejitvami parnega tlaka, ki se uporabljajo za druge naprave v okviru 
celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja. Zato je treba to opredelitev 
obravnavati v členu 52, da bi tako zajeli naprave, za katere se uporablja Poglavje V.

Predlog spremembe 113
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 3 – točka 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) „hlapna organska spojina“ pomeni 
katero koli organsko spojino in frakcijo 
kreozota  s parnim tlakom 0,01 kPa ali več 
pri 293,15 K ali z ustrezno hlapnostjo pri 
določenih pogojih uporabe. 

črtano 
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Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev organske spojine je vzeta iz člena 52 Direktive o emisijah topil št. 1999/13/ES. 
Ta opredelitev se ne sme posplošiti na celoten celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja 
(člen 3), saj se nanaša le na topila in bi njena uporaba za vse naprave v okviru celovitega 
preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja povzročila zmedo. Omenjena omejitev parnega 
tlaka ni skladna z omejitvami parnega tlaka, ki se uporabljajo za druge naprave v okviru 
celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja. Zato je treba to opredelitev 
obravnavati v členu 52, da bi tako zajeli naprave, za katere se uporablja Poglavje V.

Predlog spremembe 114
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 3 – točka 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) „organsko topilo“ pomeni katero koli 
hlapno organsko spojino  , ki se uporablja 
za kar koli od naslednjega: 

črtano

(a) sama ali skupaj z drugimi snovmi, ne 
da bi se pri tem kemijsko spremenila, 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 
viskoznosti;
(f) kot sredstvo za uravnavanje površinske 
napetosti;
(g) kot plastifikator;
(h) kot konzervans;

Or. en



PE412.169v02-00 38/74 AM\746405SL.doc

SL

Obrazložitev

Ta opredelitev organske spojine je vzeta iz člena 52 Direktive o emisijah topil št. 1999/13/ES. 
Ta opredelitev se ne sme posplošiti na celoten celovit nadzor in preprečevanje onesnaževanja 
(člen 3), saj se nanaša le na topila in bi njena uporaba za vse naprave v okviru celovitega 
preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja povzročila zmedo. Omenjena omejitev parnega 
tlaka ni skladna z omejitvami parnega tlaka, ki se uporabljajo za druge naprave v okviru 
celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja. Zato je treba to opredelitev 
obravnavati v členu 52, da bi tako zajeli naprave, za katere se uporablja Poglavje V.

Predlog spremembe 115
Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 3 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) „vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami“ 
pomenijo vrednosti emisij, dosežene z 
uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT, pri običajnih pogojih 
delovanja, izražene kot povprečje v 
izbranem časovnem obdobju.
Vrednosti emisij, povezane z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, so 
primerno izhodišče pri določanju mejnih 
vrednosti emisij v dovoljenju in se 
razlikujejo od mejnih vrednosti emisij, saj 
morajo slednje upoštevati zahteve o 
spremljanju in skladnosti ter tehnične 
značilnosti, geografski položaj in lokalne 
okoljske razmere vsake posamezne 
naprave;

Or. en

Obrazložitev

Ključne nove določbe v predlogu Komisije se nanašajo na vrednosti emisij, povezane z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Biti mora jasno, da gre pri vrednostih emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, in mejnih vrednostih emisij za dva zelo 
različna pojma. V predlogu Komisije je zgolj opredelitev mejnih vrednosti emisij. Zato je za 
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večjo pravno jasnost treba v predlogu dodati opredelitev vrednosti emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Ta opredelitev temelji na vsebini referenčnega 
dokumenta o okviru in smernicah za NRT, ki ga je objavila Komisija.

Predlog spremembe 116
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 3 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) „splošni zavezujoči predpisi“ 
pomenijo mejne vrednosti ali druge 
pogoje, določene v okoljskih zakonih ali 
drugih predpisih na ravni sektorja ali 
širše, ki so sprejeti z namenom, da se 
neposredno uporabljajo za določanje 
pogojev v dovoljenju; 

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev splošnih zavezujočih pravil. 

Predlog spremembe 117
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 3 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) „naprave za nujne primere“ 
pomenijo vsako napravo, ki obratuje z 
namenom v katerem koli primeru 
zagotoviti delovanje glavnih naprav, 
pomožne storitve, nadzorovanje naprave, 
upravljanje z varnostnimi napravami in 
ponovni zagon naprav – zlasti 
hidroelektrarn – ter se jo vključi v 
primeru izpada električne energije ali ob 
odsotnosti zunanjega omrežja;
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Or. en

Obrazložitev

Potrebna je nova opredelitev, da bi bolje opredelili področje uporabe odstopanja, ki ga uvaja 
predlog spremembe 2 k členu 4 (izvzetje naprav za nujne primere iz določb direktive).

Predlog spremembe 118
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dovoljenje lahko zajema dva  ali več 
obratov ali delov obratov , ki jih upravlja 
isti upravljavec na istem kraju ali na 
različnih krajih . 

2. Dovoljenje lahko zajema dva  ali več 
obratov ali delov obratov, ki jih upravlja 
isti upravljavec na istem kraju ali na 
različnih krajih . 

Dovoljenje se lahko uporabi za eno ali več 
funkcionalno medsebojno povezanih 
obratov ali delov obratov na različnih 
krajih ali za funkcionalno medsebojno 
povezane obrate ali dele obratov na istem 
kraju z različnimi upravljavci.

Če dovoljenje zajema dva ali več obratov, 
mora vsak obrat obratovati skladno z 
zahtevami te direktive.

Če dovoljenje zajema dva ali več obratov, 
mora vsak obrat obratovati skladno z 
zahtevami te direktive.

Če več upravljavcev upravlja različne 
obrate ali različne dele obratov na istem 
kraju, lahko dovoljenje določi splošne 
pogoje in pravila za te upravljavce.

Or. it

Obrazložitev

Ti dve spremembi bosta omogočili, da države članice izdajo dovoljenja za te tipe naprav 
in/ali njihove lokacije, ki bodo omogočala, da imajo naprave več upravljavcev, s tam pa bo 
možno ugotoviti celoten vpliv lokacije ali naprave ter določiti skupna pravila za različne 
upravljavce ob upoštevanju dejstva, da se lahko pojavijo kumulativni in/ali verižni učinki.
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Predlog spremembe 119
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dovoljenje lahko zajema dva  ali več 
obratov ali delov obratov , ki jih upravlja 
isti upravljavec na istem kraju ali na 
različnih krajih ;

2. Dovoljenje lahko zajema dva ali več 
obratov ali delov obratov, ki jih upravlja 
isti upravljavec na istem kraju; 

Or. nl

Obrazložitev

Dodane besede „na različnih krajih“ niti malo ne poenostavljajo zakonodaje. Preprečevale 
bodo organiziranje javnega nadzora in presoje vpliva na okolje. 

Predlog spremembe 120
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če dovoljenje zajema dva ali več obratov, 
mora vsak obrat obratovati skladno z 
zahtevami te direktive.

Če dovoljenje zajema dva ali več obratov, 
mora vsak posamezni obrat obratovati 
skladno z zahtevami te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 121
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Obveznosti, ki jih določa ta direktiva, 
ne veljajo za naprave za nujne primere, 
kot so opredeljene v členu 3(35) te 
direktive, vključno s plinskimi napravami 
in napravami na tekoča goriva.

Or. en

Obrazložitev

Naprave za nujne primere (v velikih kurilnih napravah in v hidroelektrarnah) se izvzamejo iz 
področja uporabe te direktive, saj njihovo omejeno delovanje nima bistvenega vpliva na 
vrednosti emisij. Poleg tega bi ta določba prispevala k zmanjšanju nepotrebnih upravnih 
obremenitev hidroelektrarn, za katere ne veljajo obveznosti iz te direktive.

Predlog spremembe 122
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Upravljavci

Dve ali več fizičnih ali pravnih oseb so 
lahko skupni upravljavci obrata ali 
kurilne naprave, sežigalnice komunalnih 
odpadkov ali naprave za sosežig 
komunalnih odpadkov ali upravljavci 
različnih delov obrata ali naprave.

Or. nl
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 3(10). Za večjo jasnost besedila je bil člen 5 premaknjen k 
opredelitvi „upravljavca“ v členu 3(10). 

Predlog spremembe 123
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ izda dovoljenje, če  obrat 
obratuje skladno z zahtevami te direktive.

1. Brez vpliva na druge zahteve 
nacionalne zakonodaje ali zakonodaje 
Skupnosti pristojni organ izda dovoljenje, 
v katerem so navedeni pogoji, ki 
zagotavljajo, da obrat obratuje skladno z 
zahtevami te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.
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Predlog spremembe 124
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo:

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo:

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 
mesecev;

a. da upravljavci, za katere velja 
obveznost poročanja v skladu z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 
Evropskem registru izpustov in prenosov 
onesnaževal pristojnemu organu najmanj 
vsaka tri leta priskrbijo poročilo o 
skladnosti s pogoji v dovoljenju;
b. da upravljavci, za katere ne velja 
obveznost poročanja v skladu z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 
Evropskem registru izpustov in prenosov 
onesnaževal pristojnemu organu na 
njegovo zahtevo priskrbijo poročilo o 
skladnosti s pogoji v dovoljenju;

(2) da  upravljavec pristojni organ 
nemudoma obvesti o vsakem izrednem 
dogodku ali nesreči, ki pomembno vpliva 
na okolje,

c. da  upravljavec pristojni organ 
nemudoma obvesti o vsakem izrednem 
dogodku ali nesreči, ki pomembno vpliva 
na okolje,

__________
1 UL L 33, 4.2.2006, str. 1–17

Or. en

Obrazložitev

Predlagana obveznost poročanja o skladnosti bi imela nesorazmeren učinek na upravno in 
ureditveno breme. To breme bi zlahka zmanjšali z uvedbo obveznosti na osnovi tveganja. 
Obvezno poročanje bi lahko na primer omejili na upravljavce, za katere velja tudi obveznost 
poročanja v okviru uredbe o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal. S tem bi 
izpostavili največje povzročitelje emisij. Dodatne možnosti so zmanjšanje pogostosti 
poročanja ter spodbujanje razvoja in uporabe orodij za poročanje, ki temeljijo na 
informacijski in komunikacijski tehnologiji.
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Predlog spremembe 125
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 8 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 
mesecev;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skladnost s pogoji v dovoljenju mora izhajati iz dovoljenj samih. Obveznost poročanja o tem 
ni potrebna. 

Predlog spremembe 126
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 8 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 
mesecev;

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 
mesecev; če naprava v vsakem letu izpolni 
vse pogoje v dovoljenju, se lahko po petih 
letih pogostost poročanja zmanjša na 
vsakih 24 mesecev;

Or. en

Obrazložitev

Zahteve o poročanju se lahko v nekaterih primerih zmanjšajo, s tem pa se zmanjša tudi 
birokracija. 
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Predlog spremembe 127
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 
mesecev;

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsaka tri leta. Za 
kurilne naprave, zajete v poglavju III, z 
nazivno vhodno toplotno močjo 50 MW 
ali več ter naprave, zajete v poglavju IV, je 
treba poročilo o skladnosti zagotoviti 
vsako leto.
Prvi pododstavek ne velja za sežigalnice 
odpadkov in naprave za sosežig odpadkov 
z nazivno zmogljivostjo manj kot dve toni 
na uro; 

Or. en

Obrazložitev

Časovni okvir za oddajo poročila se podaljša na tri leta, razen za večje kurilne naprave, 
sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov. Obstoječi člen 12(2) v Direktivi 
2000/76/ES ne zahteva letnega poročila od upravljavcev sežigalnic z nazivno zmogljivostjo 
manj kot dve toni na uro. Za takšne manjše naprave, katerih upravljavci so pogosto mala ali 
srednja podjetja, je oddajanje letnih poročil, kakor je predlagano v členu 8, nesorazmerno. 
Omenjeno izjemo je treba ohraniti.

Predlog spremembe 128
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 8 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 

(1) da upravljavec najmanj vsakih dvanajst 
mesecev pripravi poročilo o skladnosti s 
pogoji v dovoljenju in pristojnemu organu 
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mesecev; omogoči vpogled vanj;

Or. nl

Obrazložitev

Oden od ciljev revizije je zmanjšati upravna bremena držav članic in podjetij. S tega vidika je 
dovolj, če je poročilo na voljo za pregled.  

Predlog spremembe 129
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 8 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 
mesecev;

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi desetletni pregled skladnosti s 
pogoji v dovoljenju;

Or. fr

Obrazložitev

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».
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Predlog spremembe 130
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 8 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) da  upravljavec pristojni organ 
nemudoma obvesti o vsakem izrednem 
dogodku ali nesreči, ki pomembno vpliva 
na okolje,

(2) da upravljavec pristojni organ 
nemudoma obvesti o vsakem izrednem 
dogodku ali nesreči, ki pomembno vpliva 
na okolje ali javno zdravje.

Or. pl

Predlog spremembe 131
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da upravljavec in pristojni organ 
sprejmeta ustrezne ukrepe, s katerimi 
zagotovita, da se skladnost v najkrajšem 
možnem času ponovno vzpostavi.

(b) da upravljavec sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovi, da se skladnost 
v najkrajšem možnem času ponovno 
vzpostavi.

Or. nl

Obrazložitev

Med upravljavcem in pristojnim organom mora biti jasna razlika glede njune odgovornosti. 
Pristojni organ in upravljavec ne smeta biti enakovredna. 

Predlog spremembe 132
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
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Emisije toplogrednih plinov
1. Kadar so emisije toplogrednih plinov iz 
naprave določene v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES v zvezi s katero koli 
dejavnostjo, ki se izvaja v tej napravi, 
dovoljenje ne vključuje mejne vrednosti 
emisij za neposredne emisije tega plina, če 
to ni potrebno za zagotovitev, da se ne 
povzroči znatno lokalno onesnaženje. 
2. Za dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 
2003/87/ES se države članice lahko 
odločijo, da ne bodo naložile zahtev glede 
energetske učinkovitosti za kurilne 
naprave ali druge naprave, ki izpuščajo 
ogljikov dioksid na lokaciji.
3. Kadar je potrebno, pristojni organi 
ustrezno spremenijo dovoljenje. 
4. Odstavki 1 do 3 se ne uporabljajo za 
naprave, ki so v skladu s členom 27 
Direktive 2003/87/ES začasno izključeni 
iz sistema trgovanja s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora vključiti mejne vrednosti CO2 za velike kurilne naprave.

Predlog spremembe 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Emisije toplogrednih plinov

1. Kadar so emisije toplogrednih plinov iz 
naprave določene v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES v zvezi s katero koli 
dejavnostjo, ki se izvaja v tej napravi, 
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dovoljenje ne vključuje mejne vrednosti 
emisij za neposredne emisije tega plina, če 
to ni potrebno za zagotovitev, da se ne 
povzroči znatno lokalno onesnaženje. 
2. Za dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES1 se države članice lahko 
odločijo, da ne bodo naložile zahtev glede 
energetske učinkovitosti za kurilne 
naprave ali druge naprave, ki izpuščajo 
ogljikov dioksid na lokaciji.
3. Kadar je potrebno, pristojni organi 
ustrezno spremenijo dovoljenje. 
4. Predhodni trije odstavki Odstavki 1 do 
3 se ne uporabljajo za naprave, ki so v 
skladu s členom 27 Direktive 2003/87/ES 
začasno izključeni iz sistema trgovanja s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 
v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Velike kurilne naprave močno pripomorejo k emisijam ogljikovega dioksida ter tako k 
podnebnim spremembam.  Sistem EU za trgovanje z emisijami določa zelo uporaben okvir za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu, vendar ne daje dovolj močne 
cenovne spodbude, ki bi preprečila nastajanje novih velikih točkovnih 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 emisij ogljikovega dioksida v zrak. 

                                               
1 UL L 275, 25.10.2003, str. 32.
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Predlog spremembe 134
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 a
Sistemi trgovanja z emisijami

1. Države članice lahko v obdobju pred 
sprejetjem predpisov Skupnosti o 
trgovanju z emisijami za snovi, ki niso 
toplogredni plini, kot alternativo 
vključevanju mejnih vrednosti emisij v 
dovoljenja izberejo trgovanje z emisijami 
na podlagi nacionalnih predpisov. To 
lahko naredijo pod naslednjimi pogoji:
a. zadevne snovi ureja direktiva 
št. 2001/811 o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij;
b. zagotovi se skladnost s členom 19 te 
direktive;
c. zagotovi se skladnost s posebnimi 
določbami iz poglavij III do VI.
2. Države članice obvestijo Komisijo o 
nacionalnih predpisih o trgovanju z 
emisijami, sprejetih na podlagi 
odstavka 1.
_______
1 UL L 309, 27.11.2001, str. 22–30.

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. 



PE412.169v02-00 52/74 AM\746405SL.doc

SL

Predlog spremembe 135
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 12 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) uporabljajo se  najboljše razpoložljive 
tehnologije;

(2) vrednosti emisij so skladne s tem, kar 
je dosegljivo z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij;

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se ne navaja kot tak, je člen 12(2) bistvena sprememba glede na direktivo 96/61/ES, ki 
ne zahteva uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij per se. Predlog prenovljenega 
besedila je v nasprotju s členom 16(2), ki zahteva, da mejne vrednosti emisij temeljijo „na 
najboljših razpoložljivih tehnologijah brez predpisovanja uporabe katerekoli metode ali 
določenega tehnološkega postopka“.

Predlog spremembe 136
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 12 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) ob dokončnem prenehanju dejavnosti se 
izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se 
prepreči nevarnost onesnaževanja okolja in 
se na kraju obratovanja ponovno vzpostavi 
stanje , kot je opredeljeno v členu 23(2) in 
(3)  .

(8) ob dokončnem prenehanju dejavnosti se 
izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se 
prepreči nevarnost onesnaževanja okolja in 
se na kraju obratovanja ponovno vzpostavi 
zadovoljivo stanje, kot je opredeljeno v 
členu 23(2) in (3).

Or. en
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Predlog spremembe 137
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stanja na kraju obrata; (d) stanja različnih okoljskih elementov na 
kraju obrata;

Or. pl

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, kaj pomeni stanje na kraju obrata. Ocena kraja 
obrata mora temeljiti na različnih okoljskih elementih: vodi, zraku, tleh, kamnini itd.

Predlog spremembe 138
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kjer je primerno, izhodiščnega 
poročila; 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zahteva o izhodiščnem poročilu bi morala veljati samo za večje naprave.



PE412.169v02-00 54/74 AM\746405SL.doc

SL

Predlog spremembe 139
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kjer je primerno, izhodiščnega 
poročila;

(e) poročilo o stanju na kraju obrata, 
vključno z izhodiščnim poročilom s 
podrobnimi in količinsko opredeljenimi 
informacijami o stanju tal (vključno z 
biotsko raznovrstnostjo tal) in podtalnici;

Or. en

Predlog spremembe 140
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) kjer je primerno, izhodiščnega 
poročila;

(e) poročilo o stanju na kraju obrata, 
vključno z izhodiščnim poročilom s 
podrobnimi in količinsko opredeljenimi 
informacijami o stanju tal (vključno z 
biotsko raznovrstnostjo tal) in podtalnici;

Or. en

Obrazložitev

Izhodiščno poročilo je ključni dejavnik za zagotovitev, da bo direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja delovala skupaj z drugimi okoljskimi 
politikami.  Biotska raznovrstnost tal je zanesljiv kazalnik zdravja in kakovosti tal, na podlagi 
katerega se lahko učinkovito določijo potrebni ukrepi za sanacijo in ocenijo obveznosti 
upravljavca v skladu z načelom, da plača povzročitelj obremenitve, predlagano izhodiščno 
poročilo pa je predpogoj.



AM\746405SL.doc 55/74 PE412.169v02-00

SL

Predlog spremembe 141
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) količine nevarnih snovi ali 
pripravkov, uporabljenih v napravi, kot so 
opredeljeni v Direktivi Sveta 
št. 67/548/EGS z dne 27. junija 1967;

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje mora vključevati seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo v zadevni napravi, da 
se poveča preglednost uporabe takšnih snovi in zagotovi ustrezen temelj za določanje pogojev 
v dovoljenju.

Predlog spremembe 142
Robert Sturdy

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) ukrepov za preprečevanje in predelavo 
odpadkov, nastalih v obratu;

(h) ukrepov za preprečevanje in predelavo 
odpadkov, nastalih v obratu, če je to 
potrebno;

Or. en

Obrazložitev

Za nekatere naprave, kot so kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 20–50 MW (če bi se 
zanje uporabljala prenovljena direktiva), je nujnost teh ukrepov vprašljiva.  Glavna skrb pri 
teh napravah zadeva njihove emisije v zrak, zato menimo, da je v celoti usklajen pristop, ki bi 
vključeval ukrepe za preprečevanje in nadzorovanje emisij v tla in vodo (tj. vpliv odpadkov), 
nepotreben.
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Predlog spremembe 143 a
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) primerjave delovanja obrata glede na 
zadevni dokument o najboljši razpoložljivi 
tehnologiji,

Or. fi

Obrazložitev

Z obveščanjem javnosti bi tovrstna primerjava pomagala zagotoviti, da so uporabljene 
najustreznejše tehnologije. 

Predlog spremembe 143 b
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloga za dovoljenje vsebuje tudi poljuden 
povzetek vsebin, navedenih v prvem 
pododstavku .

Vloga za dovoljenje vsebuje tudi poljuden 
povzetek vsebin, navedenih v prvem 
pododstavku, in po potrebi izhodiščno 
poročilo.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva o izhodiščnem poročilu bi morala veljati samo za večje naprave.
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Predlog spremembe 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčni dokumenti NRT Referenčni dokumenti NRT in minimalne 
zahteve

Or. en

Obrazložitev

Minimalne zahteve ali evropska varnostna mreža bi bila določena s komitologijo, a z 
vključitvijo zainteresiranih strani pred postopkom komitologije (komitologija s tehničnim 
strokovnim znanjem). Evropska varnostna mreža bi morala temeljiti na novih ali 
posodobljenih referenčnih dokumentih NRT ter biti določena „po potrebi“. Ker so si nekateri 
industrijski postopki med seboj skoraj povsem različni, celo za enako snov ali skupino snovi, 
se bo namreč morda kdaj zgodilo, da bodo evropske mejne vrednosti emisij določene za 
proizvodni postopek/metodo, ki se uporablja le v enem obratu.

Predlog spremembe 145
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčni dokumenti NRT Referenčni dokumenti NRT in minimalne 
zahteve

Or. de



PE412.169v02-00 58/74 AM\746405SL.doc

SL

Predlog spremembe 146
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčni dokumenti NRT Referenčni dokumenti NRT in izmenjava 
informacij

Or. en

Obrazložitev

Združitev in prilagoditev člena 14 in člena 29 je nujna za zagotovitev sedanjega razvoja in 
sprejemanja referenčnih dokumentov NRT. 

Predlog spremembe 147
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčni dokumenti NRT Referenčni dokumenti NRT in izmenjava 
informacij

Or. en

Obrazložitev

Člen 29 je bil črtan in premaknjen na to mesto za bolj kakovostno pripravo pravnih aktov. 

Da bi zagotovili nemoteno oblikovanje referenčnih dokumentov NRT ter njihovo široko 
uporabo, je treba obravnavati naslednja vprašanja:

– dobavitelji opreme morajo biti bolje zastopani, da bi zagotovili bolj uravnoteženo udeležbo 
v procesu;

– treba je natančneje opredeliti vlogo obstoječega foruma za izmenjavo informacij;

– Komisija bi morala oblikovati smernice za izboljšanje zbiranja podatkov od zainteresiranih 
strani;
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– poglavja o NRT v referenčnih dokumentih bi bilo treba prevesti, da bi zagotovili njihovo 
učinkovitejšo uporabo.

Predlog spremembe 148
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih 
izmenjave informacij iz člena 29.

(1) V referenčnih dokumentih, ki temeljijo 
na rezultatih izmenjave informacij iz člena 
29, so navedene zlasti najboljše 
razpoložljive tehnologije, z njimi povezane 
vrednosti emisij in porabe goriva in 
spremljanje stanja, ukrepi za sanacijo
lokacije po zaprtju obrata in nastajajoče 
tehnologije, pri čemer posebej upoštevajo 
merila iz Priloge III. Komisija zagotovi, da 
se v skladu s členom 29 referenčni
dokumenti NRT pregledajo in, kadar je to 
primerno, dopolnijo.

(2) Referenčni dokumenti NRT opisujejo
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in 
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT, kadar je to primerno.

(1a) Brez poseganja v določila, sprejeta v 
skladu z odstavkom 1b , Komisija po 
zaključku izmenjave informacij v skladu 
zodstavkom 1 na podlagi referenčnega 
dokumenta določi ukrepe za zmanjševanje 
emisij (mejne vrednosti emisij, 
enakovredni parametri in tehnični ukrepi) 
kakor tudi zahteve spremljanja in 
skladnosti za minimalne zahteve za vsako 
dejavnost posebej.
Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
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postopkom s pregledom iz člena 69(2).
(1b) Komisija bo priloge V, VI, VII in 
VIII prilagodila z določanjem ukrepov za 
zmanjšanje emisij na podlagi ustreznih 
referenčnih dokumentov NRT.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 69(2).
(1c) Pred odločitvijo odbora v skladu s 
členom 69(2) o ukrepih v skladu z 
odstavkoma 1a in 1b se Komisija 
posvetuje z zadevnimi industrijskimi 
panogami, nevladnimi organizacijami in 
poroča o rezultatu posvetovanja in 
njegovem upoštevanju.
(1d) Po tem, ko Komisija v skladu s 
členom 69(2) odboru predloži osnutek 
ukrepov, predvidenih v odstavku 1a ali 1b, 
in v skladu s členom 5a odstavek 2 drugi 
stavek sklepa 1999/468/ES, določi rok za 
pripombe, objavi referenčni dokument 
NRT.

Or. de

Obrazložitev

Izmenjava informacij za oblikovanje referenčnih dokumentov NRT (seviljski postopek) ostane 
nespremenjena. Vendar Komisija predlaga, da se obvezujoče mejne vrednosti emisij določijo 
na podlagi referenčnega dokumenta NRT, kar bi lahko škodovalo pripravljenosti industrije, 
da sodeluje pri postopku. Mejna vrednost, t.j. evropska varnostna mreža, ki je obrat ne sme 
preseči, se določi v postopku komitologije.

Predlog spremembe 149
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih 

1. Komisija organizira izmenjavo 
informacij med Komisijo, državami 
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izmenjave informacij iz člena 29. članicami, zadevnimi panogami in 
nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo 
varstvo okolja, z namenom oblikovati in 
po potrebi posodobiti referenčne 
dokumente NRT.

Or. en

Obrazložitev

Združitev in prilagoditev člena 14 in člena 29 je nujna za zagotovitev sedanjega razvoja in 
sprejemanja referenčnih dokumentov NRT. 

Predlog spremembe 150
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih 
izmenjave informacij iz člena 29.

1. Komisija organizira izmenjavo 
informacij z državami članicami, 
zadevnimi panogami, ki jih v 
uravnoteženem deležu zastopajo 
ponudniki industrijskih sistemov ter 
upravljavci, in nevladnimi organizacijami, 
ki spodbujajo varstvo okolja, o naslednjih 
temah: 
(a) delovanju obratov v smislu emisij, 
onesnaževanja, porabe in vrste surovin, 
rabe energije in proizvodnje odpadkov;
(b) uporabi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, z njimi povezanem spremljanju 
stanja in njihovem razvoju.
Komisija vzpostavi forum za izmenjavo 
informacij o organizaciji izmenjave 
informacij iz odstavka 1, ki ga sestavljajo 
države članice, predstavniki zadevnih 
panog in nevladne organizacije.
Komisija pripravi smernice za izmenjavo 
informacij, vključno z zbiranjem podatkov 
in določanjem vsebine referenčnih 
dokumentov NRT. Komisija objavi 
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poročilo o oceni. Poročilo je dostopno na 
svetovnem spletu.
1a. Komisija ob upoštevanju mnenja 
foruma za izmenjavo informacij sprejme 
nove in posodobljene referenčne 
dokumente NRT, ki temeljijo na rezultatih 
izmenjave informacij iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Člen 29 je bil črtan in premaknjen na to mesto za bolj kakovostno pripravo pravnih aktov. 

Da bi zagotovili nemoteno oblikovanje referenčnih dokumentov NRT ter njihovo široko 
uporabo, je treba obravnavati naslednja vprašanja:

– dobavitelji opreme morajo biti bolje zastopani, da bi zagotovili bolj uravnoteženo udeležbo 
v procesu;

– treba je natančneje opredeliti vlogo obstoječega foruma za izmenjavo informacij;

– Komisija bi morala oblikovati smernice za izboljšanje zbiranja podatkov od zainteresiranih 
strani;

– poglavja o NRT v referenčnih dokumentih bi bilo treba prevesti, da bi zagotovili njihovo 
učinkovitejšo uporabo.

Predlog spremembe 151
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih 
izmenjave informacij iz člena 29.

1. Komisija po rednem posvetovanju z 
interesnimi skupinami sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih 
izmenjave informacij iz člena 29.

Or. en
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Obrazložitev

Izmenjava informacij za oblikovanje referenčnega dokumenta NRT (seviljski postopek) mora 
ostati nespremenjena.

Predlog spremembe 152
Caroline Jackson

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih
izmenjave informacij iz člena 29.

1. Na podlagi rezultatov izmenjave 
informacij iz člena 29.

Or. en

Obrazložitev

Seviljski postopek mora ostati nespremenjen. Cilj celovitega preprečevanja in nadzorovanja 
onesnaževanja je varstvo okolja. Zamisel o evropski varnostni mreži bi lahko pri tem 
pomagala, saj je njen cilj vzpostaviti skladen okvir v vseh državah članicah EU. Vključevala 
bi lahko programe odkrivanja in odpravljanja uhajanj, ki so oblikovani na evropski ravni. Ni 
vedno primerno, da Komisija določi mejne vrednosti emisij, saj je v nekaterih industrijskih 
panogah vsak proizvodni postopek drugačen, zato mora imeti pristojni organ držav članic 
pristojnost določati mejne vrednosti emisij.

Predlog spremembe 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih
izmenjave informacij iz člena 29.

1. Komisija sprejme rezultate izmenjave 
informacij iz člena 29 kot referenčne 
dokumente NRT. 

Or. en
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Obrazložitev

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Predlog spremembe 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Brez poseganja v določila iz 
odstavka 4 in člena 68 lahko Komisija na 
podlagi novih ali posodobljenih 
referenčnih dokumentov po potrebi 
predlaga, da se med minimalne zahteve za 
zadevno industrijsko dejavnost vključi 
ukrepe za zmanjšanje emisij (mejne 
vrednosti emisij, enakovredni parametri in 
tehnični ukrepi) ter zahteve o spremljanju 
in skladnosti. 
Komisija lahko predlaga določitev 
minimalnih zahtev za posamezne snovi, za 
katere se predhodno ugotovi, da imajo 
vseevropsko razsežnost in pomen za 
zadevno industrijsko dejavnost.
V teh minimalnih zahtevah se upoštevajo 
dosegljivost zadevne industrije po vsej EU 
ter zlasti tehnične značilnosti in učinki na 
različne medije ter se po potrebi določijo 
prehodna obdobja za posamezne 
dejavnosti. 
Predlogi o takšnih minimalnih zahtevah 
temeljijo na sektorski presoji vpliva v vsej 
EU ob upoštevanju različnih položajev v 
vseh državah članicah.
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Komisija se pri oblikovanju predlogov o 
minimalnih zahtevah posvetuje z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ki 
sodelujejo pri izmenjavi informacij iz 
člena 29. 
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).

Or. en

Obrazložitev

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Predlog spremembe 155
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta izmenjava informacij vsebuje vsaj 
naslednje teme: 
(a) delovanje obratov v smislu emisij, 
onesnaževanja, porabe in vrste surovin, 
rabe energije in proizvodnje odpadkov; 
(b) uporaba najboljših razpoložljivih 
tehnologij, z njimi povezano spremljanje 
stanja in njihov razvoj.
1b. Referenčni dokumenti NRT se 
pripravijo na podlagi izmenjave 
informacij iz odstavka 1 in opisujejo zlasti 
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najboljše razpoložljive tehnologije, z njimi 
povezane vrednosti emisij in spremljanje, 
spremljanje stanja tal in podtalnice in 
sanacijo lokacije ter nastajajoče 
tehnologije, pri čemer posebej upoštevajo 
merila iz Priloge III. 
1c. Komisija sprejme in objavi nove in 
posodobljene referenčne dokumente NRT 
v skladu z rezultati izmenjave informacij 
iz odstavka 1. 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 156
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT, kadar je to primerno.

2. Referenčni dokumenti NRT se 
pripravijo na podlagi izmenjave 
informacij iz odstavka 1 in opisujejo zlasti 
najboljše razpoložljive tehnologije, z njimi 
povezane vrednosti emisij in spremljanje, 
spremljanje stanja tal in podtalnice in
sanacijo lokacije ter nastajajoče 
tehnologije, pri čemer posebej upoštevajo 
merila iz Priloge III.

2a. Komisija sprejme in objavi nove in 
posodobljene referenčne dokumente NRT 
v skladu z rezultati izmenjave informacij 
iz odstavka 1. 

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 157
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT, kadar je to primerno.

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij, vrednosti 
porabe in spremljanje, spremljanje stanja 
tal in podtalnice in sanacijo lokacije ter
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
ali države članice zagotovijo, da so 
poglavja o NRT v referenčnih dokumentih 
NRT na voljo v uradnih jezikih EU.

Or. en

Obrazložitev

Člen 29 je bil črtan in premaknjen na to mesto za bolj kakovostno pripravo pravnih aktov. 

Da bi zagotovili nemoteno oblikovanje referenčnih dokumentov NRT ter njihovo široko 
uporabo, je treba obravnavati naslednja vprašanja:

– dobavitelji opreme morajo biti bolje zastopani, da bi zagotovili bolj uravnoteženo udeležbo 
v procesu;

– treba je natančneje opredeliti vlogo obstoječega foruma za izmenjavo informacij;

– Komisija bi morala oblikovati smernice za izboljšanje zbiranja podatkov od zainteresiranih 
strani;

– poglavja o NRT v referenčnih dokumentih bi bilo treba prevesti, da bi zagotovili njihovo 
učinkovitejšo uporabo.
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Predlog spremembe 158
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne dokumente 
NRT, kadar je to primerno.

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice in sanacijo lokacije po 
dokončnem prenehanju dejavnosti 
naprave ter nastajajoče tehnologije, pri 
čemer posebej upoštevajo merila iz 
Priloge III. Komisija najmanj vsakih deset 
let pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT.

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava informacij za oblikovanje referenčnega dokumenta NRT (seviljski postopek) mora 
ostati nespremenjena.

Predlog spremembe 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT, kadar je to primerno.

Takšni referenčni dokumenti NRT 
opisujejo zlasti najboljše razpoložljive 
tehnologije, z njimi povezane vrednosti 
emisij in spremljanje ter nastajajoče 
tehnologije, pri čemer posebej upoštevajo 
merila iz Priloge III. Referenčni 
dokumenti NRT se po potrebi pregledajo 
in posodobijo v okviru izmenjave 
informacij iz člena 29.
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Or. en

Obrazložitev

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Predlog spremembe 160
Caroline Jackson

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT, kadar je to primerno.

(2) Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in porabe, 
z njimi povezano spremljanje ter
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III.

(a) Brez poseganja v določila iz odstavka 4 
in člena 68 lahko Komisija po zaključku 
izmenjave informacij iz člena 1 na podlagi 
referenčnega dokumenta po potrebi v 
postopku soodločanja da pobude, da se 
med minimalne zahteve vključijo ukrepi 
za zmanjšanje emisij (na primer mejne 
vrednosti emisij, enakovredni parametri in 
tehnični ukrepi) ter zahteve o spremljanju 
in skladnosti, in sicer za vsako dejavnost 
posebej ter nad vrednostmi emisij, 
povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami.
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(b) Komisija na podlagi ustreznega 
referenčnega dokumenta NRT prilagodi 
dela 1 in 2 Priloge V, dele 3, 4 in 5 
Priloge VI, dele 2, 3, 4 in 5, Priloge VII 
ter dela 1 in 3 Priloge VIII tako, da med 
minimalne zahteve vključi ukrepe za 
omejitev emisij.
(c) Pri pripravljanju predloga Komisija 
upošteva priporočila Znanstvenega 
odbora za strupenost, strupenost za 
ekosisteme in okolje, držav članic, 
Evropskega parlamenta, Evropske 
agencije za okolje, raziskovalnih 
programov Skupnosti, mednarodnih 
organizacij, vključno s tistimi, ki 
predstavljajo mala in srednja podjetja, 
evropskih okoljskih organizacij ter druge 
ustrezne informacije, ki jih pridobi.
(d) Komisija po potrebi pregleda in 
predlaga ukrepe za zmanjševanje emisij.

(e) Pristojni organ v skladu s svojimi 
obveznostmi v okviru Direktive o presoji 
vpliva na okolje št. 85/337/EGS, kakor je 
bila spremenjena z direktivama 
št. 97/11/ES in št. 2003/35/ES, oceni 
učinek ukrepov na omejitev emisij ter v 
skladu s to oceno določi specifične mejne 
vrednosti emisij za vsako napravo iz 
Priloge III.

Or. en

Obrazložitev

Seviljski postopek mora ostati nespremenjen. Cilj celovitega preprečevanja in nadzorovanja 
onesnaževanja je varstvo okolja. Zamisel o evropski varnostni mreži bi lahko pri tem 
pomagala, saj je njen cilj vzpostaviti skladen okvir v vseh državah članicah EU. Vključevala 
bi lahko programe odkrivanja in odpravljanja uhajanj, ki so oblikovani na evropski ravni. Ni 
vedno primerno, da Komisija določi mejne vrednosti emisij, saj je v nekaterih industrijskih 
panogah vsak proizvodni postopek drugačen, zato mora imeti pristojni organ držav članic 
pristojnost določati mejne vrednosti emisij.
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Predlog spremembe 161
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne dokumente 
NRT, kadar je to primerno.

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice in sanacijo lokacije ter
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
po potrebi pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT ter revizijo zaključi 
najpozneje 7 let po objavi zadnje različice.
Komisija ali države članice zagotovijo, da 
so poglavja, ki določajo najboljše 
razpoložljive tehnologije v končnih 
dokumentih iz člena 20, na zahtevo 
pristojnega organa na voljo v uradnem 
jeziku tega pristojnega organa.

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokumenti NRT so ključni v tistem delu, kjer so določene najboljše razpoložljive 
tehnologije. Prevod najpomembnejših poglavij v uradne jezike Unije je predpogoj za njihovo 
učinkovito izvajanje. Referenčni dokumenti NRT odražajo dinamično zasnovo tehničnega 
rezultata, običajno dogovorjenega v petletnem procesu med različnimi tehničnimi 
strokovnjaki. Tehnološke spremembe bi bilo treba priznati z bolj sistematičnim in rednim 
posodabljanjem referenčnih dokumentov najmanj vsakih sedem let.

Predlog spremembe 162
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
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njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne dokumente 
NRT, kadar je to primerno.

njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice in sanacijo lokacije ter
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
po potrebi pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT ter revizijo zaključi 
najpozneje 7 let po objavi zadnje različice.
Komisija ali države članice zagotovijo, da 
so referenčni dokumenti NRT na voljo v 
uradnih jezikih Unije.

Or. en

Obrazložitev

Prevod najpomembnejših poglavij referenčnih dokumentov v uradne jezike Evropske unije je 
predpogoj za njihovo učinkovito izvajanje. Dinamični značaj tehnoloških sprememb bi moral 
biti priznan in se odražati v bolj sistematičnem in rednem posodabljanju referenčnih 
dokumentov najmanj vsakih sedem let.

Predlog spremembe 163
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in 
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne dokumente 
NRT, kadar je to primerno.

2. Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
spremljanje in nastajajoče tehnologije, pri 
čemer posebej upoštevajo merila iz Priloge 
III. Referenčne dokumente NRT je treba 
pregledati in dopolniti, kadar je to 
primerno, v okviru izmenjave informacij iz 
člena 29.

Or. fr

Obrazložitev

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
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documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Predlog spremembe 164
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je ugotovljena potreba po 
ukrepanju Skupnosti, zlasti za 
obravnavanje specifične potrebe po 
varstvu okolja ali v izogib izkrivljanju 
konkurence na notranjem trgu, Komisija 
brez poseganja v določila iz člena 68 na 
podlagi dokumentov NRT predlaga, da se 
med minimalne zahteve za eno ali več 
dejavnosti iz tega poglavja vključijo 
ukrepi za omejitev emisij (mejne vrednosti 
emisij, enakovredni parametri in tehnični 
ukrepi) ter predpisi o spremljanju in 
skladnosti. 

Or. en

Obrazložitev

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 



PE412.169v02-00 74/74 AM\746405SL.doc

SL


	746405sl.doc

