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Predlog spremembe 53
João Ferreira

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) Da bi se preprečilo, zmanjšalo in v čim 
večji meri odpravilo onesnaževanje, ki je 
posledica industrijskih dejavnosti, v skladu 
z načelom "plača povzročitelj 
obremenitve" in načelom preprečevanja 
obremenjevanja okolja, je treba 
vzpostaviti splošen okvir za nadzor glavnih 
industrijskih dejavnosti, pri čemer je treba 
dati prednost ukrepanju pri viru in 
zagotoviti preudarno upravljanje naravnih 
virov. 

(2) Da bi se preprečilo, zmanjšalo in v čim 
večji meri odpravilo onesnaževanje, ki je 
posledica industrijskih dejavnosti, je treba 
vzpostaviti splošen okvir za nadzor glavnih 
industrijskih dejavnosti, pri čemer je treba 
zagotoviti, da nosijo odgovornost 
upravljavci ob upoštevanju posebnih 
značilnosti obratov in upravljavcev, dati 
prednost ukrepanju pri viru in zagotoviti 
preudarno upravljanje naravnih virov. 

Or. pt

Predlog spremembe 54
Andres Perello Rodriguez

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) Da bi se preprečilo, zmanjšalo in v čim 
večji meri odpravilo onesnaževanje, ki je 
posledica industrijskih dejavnosti, v skladu 
z načelom "plača povzročitelj 
obremenitve" in načelom preprečevanja 
obremenjevanja okolja, je treba vzpostaviti 
splošen okvir za nadzor glavnih 
industrijskih dejavnosti, pri čemer je treba 
dati prednost ukrepanju pri viru in
zagotoviti preudarno upravljanje naravnih 
virov.

(2) Da bi se preprečilo, zmanjšalo in v čim 
večji meri odpravilo onesnaževanje, ki je 
posledica industrijskih dejavnosti, v skladu 
z načelom "plača povzročitelj 
obremenitve" in načelom preprečevanja 
obremenjevanja okolja, je treba vzpostaviti 
splošen okvir za nadzor glavnih 
industrijskih dejavnosti, pri čemer je treba 
dati prednost ukrepanju pri viru, zagotoviti 
preudarno upravljanje naravnih virov ter 
po potrebi upoštevati družbeno-
gospodarski položaj in posebne lokalne 
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značilnosti kraja, v katerem se dejavnost 
izvaja.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dodatno podpreti uvajanje upravičenih izjem, kar je že zajeto 
v stališču Sveta.

Predlog spremembe 55
Kriton Arsenis (Kriton Arsenis)

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) Da se zagotovita preprečevanje in 
nadzor onesnaževanja, bi smel posamezni 
obrat delovati le, če ima dovoljenje ali, pri 
obratih in dejavnostih, pri katerih se 
uporabljajo organska topila, le če imajo 
dovoljenje ali so registrirana. Skupno 
porabo organskih topil bi bilo treba čim 
bolj zmanjšati.

Or. el

Predlog spremembe 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 3

Stališče Sveta 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 
celoto. Zato je primerno zagotoviti celosten 
pristop k preprečevanju in nadzoru emisij v 
zrak, vodo in tla, ravnanju z odpadki, 

(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 
celoto. Zato je primerno zagotoviti celosten 
pristop k preprečevanju in nadzoru emisij v 
zrak, vodo in tla, ravnanju z odpadki, 
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energetski učinkovitosti in preprečevanju 
nesreč.

energetski učinkovitosti in preprečevanju 
nesreč ter z uskladitvijo zahtev glede 
okoljske bilance industrijskih obratov
izenačiti konkurenčne pogoje v Evropski 
uniji.

Or. de

Obrazložitev

Šele ko bodo vsi industrijski obrati po vsej Evropi dosegali okoljske standarde na osnovi 
najboljših razpoložljivih tehnologij, bo mogoče doseči višjo raven varstva okolja, ne da bi v 
EU prišlo do izkrivljanja konkurence.

Predlog spremembe 57
Kriton Arsenis

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(5) Da se zagotovi preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja, bi lahko posamezni obrat 
deloval le, če ima dovoljenje ali, v primeru 
nekaterih obratov in dejavnosti, kjer se 
uporabljajo organska topila, le če ima 
dovoljenje ali je registriran. Skupno 
porabo organskih topil bi bilo treba čim 
bolj zmanjšati.

Or. en

Predlog spremembe 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Da bi se izognili dvojni ureditvi, 
dovoljenje za obrat, ki ga zajema Direktiva 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 

(9) Da bi se izognili dvojni ureditvi, se za
dovoljenje za obrat, ki ga zajema Direktiva 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
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vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti, ne bi smelo vključevati mejne 
vrednosti emisij za neposredne emisije 
toplogrednih plinov, določenih v Prilogi I 
k navedeni direktivi, razen če to ni 
potrebno za zagotovitev, da se ne povzroči 
znatno lokalno onesnaženje, ali če je obrat 
izključen iz navedene sheme.

vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti, ne zahteva, da mora vključevati 
mejne vrednosti emisij za neposredne 
emisije toplogrednih plinov, določene v 
Prilogi I k navedeni direktivi, razen če to ni 
potrebno za zagotovitev, da se ne povzroči 
znatno lokalno onesnaženje, ali če je obrat 
izključen iz navedene sheme.

Or. en

Obrazložitev

Namen predlog spremembe na podlagi člena 66(2)(d) Poslovnika je (1.) zagotoviti pravno 
jasnost, saj zakonodaja Unije v skladu s členom 193 PDEU državam članicam ne preprečuje 
uporabe strožjih nacionalnih zahtev glede toplogrednih plinov, in (2.) tistim državam 
članicam, ki se odločijo za uporabo takšnih zahtev, omogočiti, da to storijo v okviru 
integriranega dovoljenja, izdanega v skladu s to direktivo. Od prve obravnave v Evropskem 
parlamentu so Združeno kraljestvo, Nizozemska in Komisija podali različne pravne razlage 
določbe iz člena 9.1.

Predlog spremembe 59
João Ferreira

Stališče Sveta
Uvodna izjava 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9) Da bi se izognili dvojni ureditvi, 
dovoljenje za obrat, ki ga zajema Direktiva 
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, ne bi smelo vključevati mejne 
vrednosti emisij za neposredne emisije 
toplogrednih plinov, določenih v Prilogi I k 
navedeni direktivi, razen če to ni potrebno 
za zagotovitev, da se ne povzroči znatno 
lokalno onesnaženje, ali če je obrat 
izključen iz navedene sheme. 

(1) UL L 275, 25.10.2003, str. 32

(9) Da bi se izognili dvojni ureditvi, lahko 
države članice vključijo v dovoljenje za 
obrat, ki ga zajema Direktiva 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 mejno 
vrednost emisij za neposredne emisije 
toplogrednih plinov, določenih v Prilogi I k 
navedeni direktivi, razen če to ni potrebno 
za zagotovitev, da se ne povzroči znatno 
lokalno onesnaženje, ali če je obrat 
izključen iz navedene sheme.

(1) UL L 275, 25.10.2003, str. 32
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Or. pt

Predlog spremembe 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Stališče Sveta
Uvodna izjava 9 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(9a) V skladu s členom 193 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije nič v tej 
direktivi državam članicam ne preprečuje 
ohranitve ali uvedbe strožjih varstvenih 
ukrepov, na primer zahtev v zvezi z 
emisijami toplogrednih plinov za obrate, 
zajete v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, 
če so takšni ukrepi združljivi s 
Pogodbama in je o njih uradno obveščena 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Od prve obravnave je v več državah članicah prišlo do javnih razprav o sprejetju pravil za 
emisije CO2 iz novih termoelektrarn, na katerih so bila podana različna mnenja o 
združljivosti takšnih ukrepov z zakonodajo EU. Predlog spremembe, katerega namen je 
pojasniti to vprašanje, je torej utemeljen s členom 66(2)(d) Poslovnika: „upoštevati novo 
dejstvo ali pravno stanje, nastalo po prvi obravnavi.“

Predlog spremembe 61
Kriton Arsenis

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 11

Stališče Sveta Predlog spremembe

(11) Dovoljenje bi moralo vključevati vse 
potrebne ukrepe za doseganje visoke 
stopnje varstva okolja kot celote in za 
zagotovitev, da obrat deluje v skladu s 
splošnimi načeli, ki urejajo osnovne 
obveznosti upravljavca. Dovoljenje bi 

(11) Dovoljenje bi moralo vključevati vse 
potrebne ukrepe za doseganje visoke 
stopnje varstva okolja kot celote,
vključevati pa bi moralo tudi mejne 
vrednosti emisij za onesnaževala, ustrezne 
zahteve za varstvo tal in podtalnice,
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moralo vključevati tudi mejne vrednosti 
emisij za onesnaževala ali enakovredne 
parametre ali tehnične ukrepe, ustrezne 
zahteve za varstvo tal in podtalnice ter
zahteve za spremljanje. Pogoji dovoljenja 
bi morali biti določeni na podlagi 
najboljših razpoložljivih tehnologij.

zahteve za spremljanje ter seznam 
uporabljenih nevarnih snovi ali 
pripravkov, kot so opredeljeni v Direktivi 
Sveta št. 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 
o približevanju zakonov in drugih 
predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi(1). Pogoji dovoljenja bi morali biti 
določeni na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij.
______________
(1) UL L 196, 16.8.1967, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15)  Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin, kjer bi v primerjavi z okoljskimi 
koristmi uporaba ravni emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
vodila v nesorazmerno visoke stroške, bi 
morali imeti pristojni organi možnost, da 
določijo mejne vrednosti emisij, ki 
odstopajo od navedenih ravni. Takšna 
odstopanja bi morala temeljiti na oceni, ki 
upošteva dobro opredeljena merila. Mejnih 
vrednosti emisij, ki jih določa ta direktiva, 
se ne bi smelo preseči. Nikakor se ne bi 
smelo povzročiti znatnega onesnaženja, 
doseči pa bi bilo treba visoko stopnjo 
varstva okolja na splošno.

(15)  Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin, kjer bi uporaba ravni emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, vodila v znatne negativne 
učinke na različne prvine okolja, bi morali 
imeti pristojni organi možnost, da določijo 
mejne vrednosti emisij, ki odstopajo od 
navedenih ravni. Takšna odstopanja bi 
morala biti v skladu s celostnim pristopom,
temeljiti na podrobni tehnični oceni, ki
upošteva dobro opredeljena merila, in biti 
časovno omejena. Mejnih vrednosti emisij, 
ki jih določa ta direktiva, se ne bi smelo 
preseči. Nikakor se ne bi smelo povzročiti 
znatnega onesnaženja, doseči pa bi bilo 
treba visoko stopnjo varstva okolja na 
splošno.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novi uvodni izjavi, ki jo je uvedel Svet.
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Predlog spremembe 63
Andres Perello Rodriguez

Stališče Sveta
Uvodna izjava 15

Stališče Sveta Predlog spremembe

(15) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin, kjer bi v primerjavi z okoljskimi 
koristmi uporaba ravni emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
vodila v nesorazmerno visoke stroške, bi 
morali imeti pristojni organi možnost, da 
določijo mejne vrednosti emisij, ki 
odstopajo od navedenih ravni. Takšna 
odstopanja bi morala temeljiti na oceni, ki 
upošteva dobro opredeljena merila. Mejnih 
vrednosti emisij, ki jih določa ta direktiva, 
se ne bi smelo preseči. Nikakor se ne bi 
smelo povzročiti znatnega onesnaženja, 
doseči pa bi bilo treba visoko stopnjo 
varstva okolja na splošno.

(15) Za upoštevanje nekaterih posebnih 
okoliščin, kjer bi v primerjavi z okoljskimi 
koristmi uporaba ravni emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
vodila v nesorazmerno visoke stroške in 
imela še posebej slab družbeno-ekonomski 
učinek, bi morali imeti pristojni organi 
možnost, da določijo mejne vrednosti 
emisij, ki odstopajo od navedenih ravni. 
Takšna odstopanja bi morala temeljiti na 
oceni, ki upošteva dobro opredeljena 
merila. Mejnih vrednosti emisij, ki jih 
določa ta direktiva, se ne bi smelo preseči. 
Nikakor se ne bi smelo povzročiti znatnega 
onesnaženja, doseči pa bi bilo treba visoko 
stopnjo varstva okolja na splošno.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dodatno podpreti uvajanje upravičenih izjem, kar je že zajeto 
v stališču Sveta.

Predlog spremembe 64
Marianne Thyssen

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 18

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18) Trošenje gnojila znatno prispeva k 
emisijam onesnaževal v zrak in vodo. Za 
izpolnitev ciljev iz Tematske strategije o 

črtano
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onesnaževanju zraka in zakonodaje Unije 
o varstvu vode je potrebno, da Komisija 
ponovno preuči potrebo po vzpostavitvi 
najprimernejšega nadzora nad temi 
emisijami z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij.

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatna klavzula o pregledu je nepotrebna. Če bi se v prihodnje pojavila potreba po 
takšni ureditvi, lahko Evropska komisija kadar koli revidira direktivo. Z izdajanjem direktive 
o nitratih na ravni držav članic je že bila uvedena restriktivna in dovršena politika za gnojila.

Predlog spremembe 65
Marianne Thyssen

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 19

Stališče Sveta Predlog spremembe

(19) Intenzivna reja perutnine in goveda 
znatno prispeva k emisijam onesnaževal v 
zrak in vodo. Za izpolnitev ciljev iz 
Tematske strategije o onesnaževanju 
zraka in zakonodaje Unije o varstvu vode 
je potrebno, da Komisija ponovno preuči 
potrebo po vzpostavitvi različnih pragov 
zmogljivosti za različne vrste perutnine, 
da se opredeli področje uporabe te 
direktive in preveri potreba po vzpostavitvi 
najprimernejšega nadzora nad emisijami 
iz obratov za rejo goveda.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatna klavzula o pregledu je nepotrebna. Če bi se v prihodnje pojavila potreba po 
takšni ureditvi, lahko Evropska komisija kadar koli revidira direktivo. Razširjanje področja 
uporabe te direktive tudi ni sorazmerno z morebitnimi vplivi na okolje, ki bi jih lahko 
povzročile te dejavnosti. 
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Predlog spremembe 66
Esther de Lange

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 21

Stališče Sveta Predlog spremembe

(21) V posebnih primerih, kjer se na 
podlagi ponovnega preverjanja in 
posodobitve dovoljenja ugotovi, da je za 
uvedbo najboljših razpoložljivih tehnologij 
morebiti potrebnih več kot pet let po objavi 
odločitve o BAT, lahko pristojni organi v 
pogojih iz dovoljenja določijo daljše 
obdobje, če je to utemeljeno na podlagi 
meril iz te direktive.

(21) V posebnih primerih, kot so primeri, 
ki zadevajo obstoječe obrate z 
dolgoročnimi investicijskimi cikli, kjer se 
na podlagi ponovnega preverjanja in 
posodobitve dovoljenja ugotovi, da je za 
uvedbo najboljših razpoložljivih tehnologij 
morebiti potrebnih več kot pet let po objavi 
odločitve o BAT, lahko pristojni organi v 
pogojih iz dovoljenja določijo daljše 
obdobje, če je to utemeljeno na podlagi 
meril iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Za prilagoditev obstoječih obratov referenčnim dokumentom BAT je ob upoštevanju 
investicijskih ciklov potreben ustrezen čas. 

Predlog spremembe 67
Richard Seeber

Stališče Sveta
Uvodna izjava 21

Stališče Sveta Predlog spremembe

(21) V posebnih primerih, kjer se na 
podlagi ponovnega preverjanja in 
posodobitve dovoljenja ugotovi, da je za 
uvedbo najboljših razpoložljivih tehnologij 
morebiti potrebnih več kot pet let po objavi 
odločitve o BAT, lahko pristojni organi v 
pogojih iz dovoljenja določijo daljše 
obdobje, če je to utemeljeno na podlagi 
meril iz te direktive.

(21) V posebnih primerih, kjer se na 
podlagi ponovnega preverjanja in 
posodobitve dovoljenja ugotovi, da je za 
uvedbo najboljših razpoložljivih tehnologij 
morebiti potrebnih več kot pet let po objavi 
odločitve o BAT, lahko pristojni organi v 
pogojih iz dovoljenja določijo daljše 
obdobje, če je to utemeljeno, npr. zaradi 
upoštevanja investicijskih ciklov, na 
podlagi meril iz te direktive. Kot pri 
odstopanju od ravni emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
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pristojni organ javno objavi razloge, ki 
upravičujejo podaljšano obdobje.  

Or. en

Obrazložitev

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 

Predlog spremembe 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 23

Stališče Sveta Predlog spremembe

(23) Za zagotovitev, da delovanje obrata ne 
bo poslabšalo kakovosti tal in podtalnice, 
je treba na podlagi izhodiščnega poročila 
oceniti stanje onesnaženosti tal in 
podtalnice. Izhodiščno poročilo bi moralo 
biti praktično orodje, ki bi, kolikor je to 
mogoče, omogočalo količinsko primerjavo 
med stanjem na območju obrata, opisanem 
v poročilu, in njegovim stanjem po 
dokončnem prenehanju dejavnosti, da bi 
ugotovili, ali se je onesnaženje tal ali 
podtalnice znatno povečalo. Izhodiščno 
poročilo bi tako moralo vsebovati 
informacije na temelju obstoječih podatkov 
meritev tal in podtalnice ter preteklih 
podatkov v zvezi s prejšnjo rabo tega kraja.

(23) Za zagotovitev, da delovanje obrata ne 
bo poslabšalo kakovosti tal in podtalnice, 
je treba na podlagi izhodiščnega poročila 
oceniti stanje onesnaženosti tal in 
podtalnice. Izhodiščno poročilo bi moralo 
biti praktično orodje, ki bi, kolikor je to 
mogoče, omogočalo primerjavo med 
stanjem na območju obrata, opisanem v 
poročilu, in njegovim stanjem po 
dokončnem prenehanju dejavnosti, da bi 
ugotovili, ali se je onesnaženje tal ali 
podtalnice znatno povečalo. Izhodiščno 
poročilo bi tako moralo vsebovati 
informacije na temelju obstoječih podatkov 
meritev tal in podtalnice ter preteklih 
podatkov v zvezi s prejšnjo rabo tega kraja.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 2 v zvezi s členom 22(2).
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Predlog spremembe 69
João Ferreira

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 24

Stališče Sveta Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale v skladu z 
načelom povzročitelj plača pri 
ugotavljanju stopnje škodljivosti 
onesnaženja tal in podtalnice, ki ga je 
povzročil upravljavec, in ki bi bilo povod 
za obveznost, da se na lokaciji ponovno 
vzpostavi stanje iz izhodiščnega poročila, 
upoštevati pogoje iz dovoljenja, ki so 
veljali v času izvajanja zadevne dejavnosti, 
ukrepe za preprečevanje onesnaženja, 
sprejete za obrat, in relativno povečanje 
onesnaženja glede na onesnaženje iz 
izhodiščnega poročila. Odgovornost za 
onesnaženje, ki ga ni povzročil 
upravljavec, se ugotavlja v skladu z 
ustrezno nacionalno zakonodajo in, po 
potrebi, ustrezno zakonodajo Unije. 

(24) Ker je treba zagotoviti, da 
obratovanje naprave ne povzroča 
bistvenega poslabšanja kakovosti tal ali 
podtalnice, je treba oceniti raven njihove 
onesnaženosti, ki jo je povzročil 
upravljavec, da bi se lahko izvajala
obveznost, da se na lokaciji ponovno 
vzpostavi stanje iz izhodiščnega poročila.
V tem postopku bi morale države članice
upoštevati pogoje iz dovoljenja, ki so 
veljali v času izvajanja zadevne dejavnosti, 
ukrepe za preprečevanje onesnaženja, 
sprejete za obrat, in relativno povečanje 
onesnaženja glede na onesnaženje iz 
izhodiščnega poročila. Odgovornost za 
onesnaženje, ki ga ni povzročil 
upravljavec, se ugotavlja v skladu z 
ustrezno nacionalno zakonodajo in, po 
potrebi, ustrezno zakonodajo Unije. 

Or. pt

Predlog spremembe 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 24

Stališče Sveta Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale v skladu z 
načelom povzročitelj plača pri ugotavljanju 
stopnje škodljivosti onesnaženja tal in 
podtalnice, ki ga je povzročil upravljavec, 
in ki bi bilo povod za obveznost, da se na 
lokaciji ponovno vzpostavi stanje iz 

(24) Države članice bi morale v skladu z 
načelom povzročitelj plača pri ugotavljanju 
stopnje škodljivosti onesnaženja tal in 
podtalnice, ki ga je povzročil upravljavec, 
in ki bi bilo povod za obveznost, da se na 
lokaciji ponovno vzpostavi stanje iz 
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izhodiščnega poročila, upoštevati pogoje iz 
dovoljenja, ki so veljali v času izvajanja 
zadevne dejavnosti, ukrepe za 
preprečevanje onesnaženja, sprejete za 
obrat, in relativno povečanje onesnaženja 
glede na onesnaženje iz izhodiščnega 
poročila. Odgovornost za onesnaženje, ki 
ga ni povzročil upravljavec, se ugotavlja v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
in, po potrebi, ustrezno zakonodajo Unije.

izhodiščnega poročila, upoštevati pogoje iz 
dovoljenja, ki so veljali v času izvajanja 
zadevne dejavnosti, ukrepe za 
preprečevanje onesnaženja, sprejete za 
obrat, in relativno povečanje onesnaženja 
glede na onesnaženje iz izhodiščnega 
poročila. Odgovornost za onesnaženje, ki 
ga ni povzročil upravljavec, se ugotavlja v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
in, po potrebi, ustrezno zakonodajo Unije. 
V prihodnje se pri oblikovanju nove 
zakonodaje EU o varstvu tal in podtalnice 
ali njeni reviziji ne bi smelo posegati v 
določbe te direktive.  

Or. fr

Obrazložitev

Vse določbe EU o varstvu tal in podtalnice, ki bodo sprejete v prihodnosti, bi morale imeti 
skupno logiko.

Predlog spremembe 71
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 27

Stališče Sveta Predlog spremembe

(27) Izgorevanje goriv v kurilnih 
napravah s skupno nazivno vhodno 
toplotno močjo manj kot 50 MW znatno 
prispeva k emisijam onesnaževal v zrak. 
Za izpolnitev ciljev iz Tematske strategije 
o onesnaževanju zraka mora Komisija 
ponovno preučiti potrebo po vzpostavitvi 
najprimernejšega nadzora nad emisijami 
iz takšnih naprav.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Naprave z vhodno toplotno močjo, ki je manjša od 50 MW, ne prispevajo veliko k emisijam.
Poleg tega ni na voljo referenčnih dokumentov BAT.
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Predlog spremembe 72
Jutta Haug

Stališče Sveta
Uvodna izjava 29 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(29) Komisija bi morala preučiti potrebo 
po vzpostavitvi mejnih vrednosti emisij za 
vso Unijo in spremeniti mejne vrednosti 
emisij iz Priloge V za nekatere velike 
kurilne naprave, ob tem pa upoštevati 
pregled in posodobitev ustreznih 
referenčnih dokumentov BAT. Komisija bi 
morala pri tem upoštevati posebnosti 
energetskih sistemov rafinerij.

(29) Komisija bi morala preučiti potrebo 
po vzpostavitvi mejnih vrednosti emisij za 
vso Unijo in spremeniti mejne vrednosti 
emisij iz Priloge V za nekatere velike 
kurilne naprave, ob tem pa upoštevati 
pregled in posodobitev ustreznih 
referenčnih dokumentov BAT. Komisija bi 
morala pri tem upoštevati posebnosti 
energetskih sistemov rafinerij. Za 
omenjene naprave bodo do morebitnega 
sprejetja novih standardov z rednim 
zakonodajnim postopkom še naprej veljale 
obstoječe mejne vrednosti emisij iz 
Direktive 2001/80/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti je treba ponovno poudariti, da so bile obstoječe določbe iz Direktive 
2001/80/ES na različnih mestih vstavljene v ta osnutek zakonodaje.

Predlog spremembe 73
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 29 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(29) Komisija bi morala preučiti potrebo 
po vzpostavitvi mejnih vrednosti emisij za 
vso Skupnost in spremeniti mejne 
vrednosti emisij iz Priloge V za nekatere 
velike kurilne naprave, ob tem pa 
upoštevati pregled in posodobitev ustreznih 
referenčnih dokumentov BAT. Komisija bi 

(29) Komisija bi morala preučiti potrebo 
po vzpostavitvi mejnih vrednosti emisij za 
vso Skupnost in spremeniti mejne 
vrednosti emisij iz Priloge V za nekatere 
velike kurilne naprave, ob tem pa 
upoštevati pregled in posodobitev ustreznih 
referenčnih dokumentov BAT. Komisija bi 
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morala pri tem upoštevati posebnosti 
energetskih sistemov rafinerij.

morala pri tem upoštevati posebnosti 
energetskih sistemov rafinerij. Za te 
naprave bodo mejne vrednosti emisij, 
določene v Direktivi 2001/80/ES, veljale, 
vse dokler ne bodo ustrezni referenčni 
dokumenti BAT pregledani v skladu s to 
direktivo.

Or. it

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij, določene v Direktivi 2001/80/ES, so večkrat omenjene v predlagani 
prenovljeni različici. Zaradi pravne varnosti je bolje navesti namen skupnega stališča.

Predlog spremembe 74
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 30 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(30) Zaradi značilnosti nekaterih domačih 
trdnih goriv je primerno, da se za kurilne 
naprave, ki uporabljajo takšno gorivo, 
namesto mejnih vrednosti emisij 
žveplovega dioksida uporabljajo 
minimalne stopnje razžveplanja. Poleg tega 
je za naprave, ki uporabljajo naftni 
skrilavec, primerna malo nižja minimalna 
stopnja razžveplanja, saj zaradi posebnih 
značilnosti tega goriva ni mogoče 
uporabljati enakih tehnik za zmanjšanje 
žvepla niti ni mogoče doseči enako 
učinkovitega razžveplenja kot pri drugih 
gorivih.

(30) Zaradi značilnosti nekaterih domačih 
trdnih goriv je primerno, da se za kurilne 
naprave, ki uporabljajo takšno gorivo, 
namesto mejnih vrednosti emisij 
žveplovega dioksida uporabljajo 
minimalne stopnje razžveplanja. Poleg tega 
je za naprave, ki uporabljajo naftni 
skrilavec, primerna malo nižja minimalna 
stopnja razžveplanja, saj zaradi posebnih 
značilnosti tega goriva ni mogoče 
uporabljati enakih tehnik za zmanjšanje 
žvepla niti ni mogoče doseči enako 
učinkovitega razžveplenja kot pri drugih 
gorivih. Ker zaradi posebnih lastnosti 
domačih trdnih goriv z manj kot 10 % 
deležem hlapnih snovi morda ne bo 
mogoče upoštevati določenih mejnih 
vrednosti emisij NOx, je primerno določiti 
višjo najnižjo mejno vrednost emisij NOx.

Or. en
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Predlog spremembe 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 37 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(37) Da bi se na stroškovno najbolj 
učinkovit način preprečilo, zmanjšalo in 
čim bolj omejilo onesnaževanje, ki je 
posledica industrijskih dejavnosti, in 
obenem zagotovilo visoko raven varstva 
okolja na splošno, predvsem prek 
izvajanja najboljših razpoložljivih 
tehnologij, bi bilo treba preučiti možnosti 
za tržno zasnovane instrumente, kot je 
trgovanje z emisijami dušikovih oksidov in 
žveplovega dioksida. 

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Te uvodne izjave ne bi smeli vključiti v direktivo, ker posega v izsledke študije, ki jo je
naročila Komisija in jo trenutno izvaja svetovalno podjetje. Ne bi smeli uvesti tržno 
zasnovanega sistema za onesnaževala, kot sta dušikov oksid in žveplov dioksid, ker je to v 
nasprotju z evropskim pristopom nacionalnih mejnih vrednosti emisij.

Predlog spremembe 76
João Ferreira

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 37 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(37) Da bi se na stroškovno najbolj 
učinkovit način preprečilo, zmanjšalo in 
čim bolj omejilo onesnaževanje, ki je 
posledica industrijskih dejavnosti, in 
obenem zagotovilo visoko raven varstva 
okolja na splošno, predvsem prek izvajanja 
najboljših razpoložljivih tehnologij, bi bilo 
treba preučiti možnosti za tržno zasnovane
instrumente, kot je trgovanje z emisijami 

(37) Da bi se na stroškovno najbolj 
učinkovit, pošten in uspešen način 
preprečilo, zmanjšalo in čim bolj omejilo 
onesnaževanje, ki je posledica industrijskih 
dejavnosti, in obenem zagotovila visoka
raven varstva okolja na splošno, predvsem 
prek izvajanja najboljših razpoložljivih 
tehnologij, bi bilo treba preučiti možnosti, 
da se mikropodjetjem ter malim in 
srednjim podjetjem zagotovi neomejen 
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dušikovih oksidov in žveplovega dioksida. dostop in financiranje za njihovo uvedbo 
in posodabljanje. 

Or. pt

Predlog spremembe 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 39 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39) Da se omogoči prilagoditev določb te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij, bi bilo treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe glede prilagajanja 
nekaterih delov prilog V, VI in VII 
takšnemu znanstvenemu in tehničnemu 
napredku. V primeru sežigalnic odpadkov 
in naprav za sosežig odpadkov to lahko 
vključuje določanje meril, na podlagi 
katerih se lahko dovolijo odstopanja od 
rednega spremljanja celotnih emisij 
prahu. Še posebej je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
posvetuje z eksperti, kar je v skladu z 
njenimi obvezami iz Sporočila Komisije z 
dne 9. decembra 2009 o izvajanju člena 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(39) Da se omogoči prilagoditev določb te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij, bi bilo treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe glede sprejetja 
zaključkov o BAT ter dopolnitve in 
uskladitve mejnih vrednosti emisij in 
pravil o spremljanju in skladnosti v 
skladu s to direktivo z zaključki o BAT. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novi uvodni izjavi, ki jo je uvedel Svet.
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Predlog spremembe 78
Richard Seeber

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 39 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39) Da se omogoči prilagoditev določb te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij, bi bilo treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe glede prilagajanja 
nekaterih delov prilog V, VI in VII 
takšnemu znanstvenemu in tehničnemu 
napredku. V primeru sežigalnic odpadkov 
in naprav za sosežig odpadkov to lahko 
vključuje določanje meril, na podlagi 
katerih se lahko dovolijo odstopanja od 
rednega spremljanja celotnih emisij prahu. 
Še posebej je pomembno, da se Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu posvetuje z 
eksperti, kar je v skladu z njenimi 
obvezami iz Sporočila Komisije z dne 9. 
decembra 2009 o izvajanju člena 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(39) Da se omogoči prilagoditev določb te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij, bi bilo treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe glede prilagajanja 
nekaterih delov prilog V, VI in VII 
takšnemu znanstvenemu in tehničnemu 
napredku. V primeru sežigalnic odpadkov 
in naprav za sosežig odpadkov to lahko 
med drugim vključuje določanje meril, na 
podlagi katerih se lahko dovolijo 
odstopanja od rednega spremljanja celotnih 
emisij prahu. Še posebej je pomembno, da 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
izvede ustrezna posvetovanja, vključno z 
eksperti.

Or. en

Obrazložitev

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 
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Predlog spremembe 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 39 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39a) Da bi lahko določbe te direktive 
dopolnili ali spremenili in s tem v vsej 
Uniji zagotovili dosledno uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnologij, 
opisanih v referenčnih dokumentih BAT, 
je treba Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 PDEU za določanje posebnih 
meril za odstopanje od ravni emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, v izjemnih primerih.  

Or. en

Predlog spremembe 80
Richard Seeber

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 39 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39a) Za obravnavo izkrivljanja 
konkurence na notranjem trgu ali 
pomembnih okoljskih vprašanj Komisija –
na podlagi ocene uporabe najboljših 
razpoložljivih tehnologij pri nekaterih 
dejavnostih ali vpliva teh dejavnosti na 
okolje kot celoto – predstavi predloge za 
minimalne zahteve za vso Unijo za mejne 
vrednosti emisij in pravila o spremljanju 
in skladnosti. 

Or. en
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Predlog spremembe 81
Edite Estrela

Stališče Sveta 
Uvodna izjava 39 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39a) Da se omogoči prilagoditev določb 
te direktive rezultatom ocene Komisije v 
zvezi s potrebo po tem, da se na ravni 
Unije uvedejo minimalne zahteve glede 
mejnih vrednosti emisij in pravil za 
spremljanje in skladnost v zvezi z 
nekaterimi dejavnostmi, ki spadajo na 
področje uporabe ustreznih zaključkov o 
BAT, bi morala Komisija predstaviti 
Evropskemu parlamentu in Svetu predlog 
po členu 294 PDEU.

Or. pt

Obrazložitev

Za vključitev koncepta varnostne mreže v predlog direktive je treba uporabljati postopek 
soodločanja, da se zagotovi čim večja udeleženost vseh zainteresiranih strani. 

Predlog spremembe 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

(2) "onesnaževanje" 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" 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, 
povzroča škodo v ekosistemih ali na
materialni lastnini ali škoduje ali posega v 
uživanje in druge dovoljene rabe okolja;

Or. de
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Obrazložitev

V študiji o ekonomiji ekosistemov in biotski raznovrstnosti, ki se izvaja po naročilu Združenih 
narodov, je poudarjeno, da so ekosistemi naravni kapital in bistveno prispevajo k delovanju 
našega okolja.

Predlog spremembe 83
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 17

Stališče Sveta Predlog spremembe

(17) "nevarne snovi" pomeni snovi ali 
zmesi, kot so opredeljene v točkah 7 in 8 
člena 2 Uredbe (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi;

(17) "nevarne snovi" pomeni snovi ali 
skupine snovi, kot so opredeljene v točki 
29 člena 2 Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike;

Or. en

Obrazložitev

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Predlog spremembe 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 17

Stališče Sveta Predlog spremembe

(17) "nevarne snovi" pomeni snovi ali 
zmesi, kot so opredeljene v točkah 7 in 8 
člena 2 Uredbe (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

(17) "nevarne snovi" pomeni snovi ali 
zmesi, kot so opredeljene v točkah 7 in 8 
člena 2 Uredbe (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
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decembra 2008 o razvrščanju, označevanju 
in pakiranju snovi ter zmesi;

decembra 2008 o razvrščanju, označevanju 
in pakiranju snovi ter zmesi, ali skupine 
snovi, kot so opredeljene v točki 29 člena 
2 Direktive 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike;

Or. en

Predlog spremembe 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

(22) "perutnina" pomeni perutnino, kot je 
opredeljena v točki 1 člena 2 Direktive 
90/539/EGS o pogojih zdravstvenega 
stanja, ki veljajo znotraj Skupnosti za 
trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter 
za njihov uvoz;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

(22) "perutnina" pomeni perutnino, kot je 
opredeljena v točki 1 člena 2 Direktive 
90/539/EGS o pogojih zdravstvenega 
stanja, ki veljajo znotraj Skupnosti za 
trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter 
za njihov uvoz;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta opredelitev perutnine presega področje uporabe direktive, ki obsega kokoši nesnice, 
pitovne piščance, purane in race, saj bi vključevala ptice, kot so jerebice, fazane in tudi druge 
divje ptice. Te druge ptice se redijo znotraj le zelo kratka obdobja, zato doseganje najboljših 
razpoložljivih tehnologij ne bi bilo stroškovno učinkovito za nobeno zgradbo.

Predlog spremembe 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

(22) "perutnina" pomeni perutnino, kot je 
opredeljena v točki 1 člena 2 Direktive 
90/539/EGS o pogojih zdravstvenega 
stanja, ki veljajo znotraj Skupnosti za 
trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter 
za njihov uvoz;

(22) "perutnina" pomeni perutnino, kot je 
opredeljena v točki 1 člena 2 Direktive 
90/539/EGS o pogojih zdravstvenega 
stanja, ki veljajo znotraj Skupnosti za 
trgovanje s perutnino in valilnimi jajci, 
razen perutnine vrste prepelica, ter za 
njihov uvoz;

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva uvršča prepelice (0,25 kg) v kategorijo perutnine in tako enači njihovo rejo z rejo 
piščancev (2 kg) ali puranov (10 kg), čeprav v resnici bistveno manj vplivajo na okolje. Zato 
je nujno upoštevati posebne značilnosti reje prepelic v primerjavi z drugimi vrstami 
perutninske reje. Uporaba direktive za rejo prepelic ni sorazmerna in je ni mogoče upravičiti 
z okoljskimi razlogi. Če te razlike ne bodo upoštevane, obstaja nevarnost, da bo reja prepelic 
v Evropi izginila in bo izgubljenih na stotine delovnih mest.

Predlog spremembe 88
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 26

Stališče Sveta Predlog spremembe

(26) "obratovalne ure" pomeni čas, izražen 
v urah, v katerem kurilna naprava delno ali 
v celoti obratuje in izpušča v zrak emisije, 

(26) "obratovalne ure" pomeni čas, izražen 
v urah, v katerem kurilna naprava delno ali 
v celoti obratuje in izpušča v zrak emisije, 
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razen obdobja zagona in ustavitve; vključno z obdobjem zagona in ustavitve;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novi opredelitvi, ki jo je uvedel Svet.
Med zagonom in ustavljanjem nastane precejšnja količina emisij.

Predlog spremembe 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 26

Stališče Sveta Predlog spremembe

(26) "obratovalne ure" pomeni čas, izražen 
v urah, v katerem kurilna naprava delno ali 
v celoti obratuje in izpušča v zrak emisije, 
razen obdobja zagona in ustavitve;

(26) "obratovalne ure" pomeni čas, izražen 
v urah, v katerem kurilna naprava delno ali 
v celoti obratuje in izpušča v zrak emisije, 
vključno z obdobjem zagona in ustavitve;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k besedilu, ki ga je uvedel Svet.

Predlog spremembe 90
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 26 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

26a. "zagon in ustavitev" pomeni 
postopke, razen rednega nihanja v 
delovanju, s katerimi se dejavnost, oprema 
ali rezervoar zažene ali zaustavi oziroma
privede v prosti tek ali iz njega.

Or. it
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Obrazložitev

Med splošne opredelitve je primerno vključiti tudi opredelitev „zagona in zaustavitve”, 
vsebovano v členu 57(13).

Predlog spremembe 91
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 46 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(46a) "najbolj oddaljene regije" pomeni 
francoske prekomorske departmaje za 
Francijo, Azore in Madeiro za 
Portugalsko in Kanarske otoke za 
Španijo.

Or. en

Predlog spremembe 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Kadar so emisije toplogrednih plinov iz 
obrata določene v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES v zvezi s katero koli 
dejavnostjo, ki se izvaja v tem obratu, 
dovoljenje ne vključuje mejne vrednosti 
emisij za neposredne emisije tega plina, če 
to ni potrebno za zagotovitev, da se ne 
povzroči znatno lokalno onesnaženje. 

1. Kadar so emisije toplogrednih plinov iz 
obrata določene v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES v zvezi s katero koli 
dejavnostjo, ki se izvaja v tem obratu, se 
države članice lahko odločijo, da ne bodo 
uvedle mejne vrednosti emisij za 
neposredne emisije tega plina, če to ni 
potrebno za zagotovitev, da se ne povzroči 
znatno lokalno onesnaženje. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predlog spremembe na podlagi člena 66(2)(d) Poslovnika je (1.) zagotoviti pravno 
jasnost, saj zakonodaja Unije v skladu s členom 193 PDEU državam članicam ne preprečuje 
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uporabe strožjih nacionalnih zahtev glede toplogrednih plinov, in (2.) tistim državam 
članicam, ki se odločijo za uporabo takšnih zahtev, omogočiti, da to storijo v okviru 
integriranega dovoljenja, izdanega v skladu s to direktivo. Od prve obravnave v Evropskem 
parlamentu so Združeno kraljestvo, Nizozemska in Komisija podali različne pravne razlage 
določbe iz člena 9.1.

Predlog spremembe 93
Chris Davies

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Kadar so emisije toplogrednih plinov iz 
obrata določene v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES v zvezi s katero koli 
dejavnostjo, ki se izvaja v tem obratu, 
dovoljenje ne vključuje mejne vrednosti 
emisij za neposredne emisije tega plina, če 
to ni potrebno za zagotovitev, da se ne 
povzroči znatno lokalno onesnaženje. 

1. Kadar so emisije toplogrednih plinov iz 
obrata določene v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES v zvezi s katero koli 
dejavnostjo, ki se izvaja v tem obratu, se 
države članice lahko odločijo, da ne bodo
uvedle mejne vrednosti emisij za 
neposredne emisije tega plina, če to ni 
potrebno za zagotovitev, da se ne povzroči 
znatno lokalno onesnaženje. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da ta zakonodaja državam članicam ne bo 
preprečevala uvedbe standardov za emisije na nacionalni ravni, s katerimi bi si pomagale pri 
uresničevanju notranjepolitičnih ciljev.

Predlog spremembe 94
João Ferreira

Stališče Sveta
Člen 9 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Kadar so emisije toplogrednih plinov iz 
obrata določene v Prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES v zvezi s katero koli 
dejavnostjo, ki se izvaja v tem obratu, 
dovoljenje ne vključuje mejne vrednosti 

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, 
lahko države članice vključijo v dovoljenje 
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emisij za neposredne emisije tega plina, če 
to ni potrebno za zagotovitev, da se ne 
povzroči znatno lokalno onesnaženje.

mejne vrednosti emisij za neposredne 
emisije tega plina, če to ni potrebno za 
zagotovitev, da se ne povzroči znatno 
lokalno onesnaženje.

Or. pt

Predlog spremembe 95
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 10 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

To poglavje se uporablja za dejavnosti iz 
Priloge I in, kjer je primerno, za dejavnosti, 
ki dosegajo prage zmogljivosti iz navedene 
priloge.

To poglavje se uporablja za dejavnosti iz 
Priloge I in, kjer je primerno, za dejavnosti, 
ki dosegajo prage zmogljivosti iz navedene 
priloge.

Nobena kurilna naprava z vhodno 
toplotno močjo manj kot 50 MW, ki ne 
obratuje več kot 500 ur letno, ni vključena 
v izračun skupne vhodne toplotne moči 
obratov iz točke 1.1 Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Pri ocenjevanju doseganja pragov zmogljivosti za kurilne naprave bi bilo treba izključiti 
naprave za nujne primere, naprave s konično obremenitvijo in druge, ki ne obratujejo več kot 
500 ur letno. 

Predlog spremembe 96
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 11 – točka (h)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(h) ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
se izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se 
prepreči nevarnost onesnaževanja okolja 

črtano



AM\810288SL.doc 29/72 PE439.994v01-00

SL

in se na kraju obratovanja ponovno 
vzpostavi zadovoljivo stanje, kot je 
opredeljeno v členu 22 .

Or. en

Obrazložitev

Varstvo tal je zelo lokalno in odvisno od posamezne lokacije, izvajati pa ga morajo pristojni 
organi v skladu z okoljsko zakonodajo Skupnosti in držav članic. Z zelo podrobnimi opisi 
ukrepov (kot je količinsko opredeljeno izhodiščno poročilo v skladu s členom 22) sta ogroženi 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe 97
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 11 – točka (h)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(h) 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 22 .

(h) ob dokončnem prenehanju dejavnosti se 
izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se 
prepreči nevarnost onesnaževanja okolja in 
se na kraju obratovanja ponovno vzpostavi 
pravilno stanje.

Or. de

Obrazložitev

Varstvo tal je lokalna in krajevno vezana naloga, ki jo morajo nadzorovati pristojni 
nacionalni organi. Birokratske in zelo podrobne evropske zahteve (kot je izhodiščno poročilo 
v skladu s členom 22) so v nasprotju z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Ponovna 
vzpostavitev pravilnega stanja na kraju obratovanja preprečuje tveganje za zdravje in 
onesnaževanje okolja.
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Predlog spremembe 98
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 12 – odstavek 1 – točka (e)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) kjer je primerno, izhodiščnega 
poročila skladno s členom 22(2); 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Varstvo tal je zelo lokalno in odvisno od posamezne lokacije, izvajati pa ga morajo pristojni 
organi v skladu z okoljsko zakonodajo Skupnosti in držav članic. Z zelo podrobnimi opisi 
ukrepov (kot je količinsko opredeljeno izhodiščno poročilo v skladu s členom 22) sta ogroženi 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe 99
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 12 – odstavek 1 – točka (e)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) kjer je primerno, izhodiščnega 
poročila skladno s členom 22(2);

črtano

Or. it

Predlog spremembe 100
Edite Estrela

Stališče Sveta
Člen 12 – odstavek 1 – točka (k a) (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ka) po potrebi oceno, iz katere izhaja, da 
je treba določiti mejne vrednosti emisij, ki 
odstopajo od tistih, povezanih z BAT.
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Or. pt

Obrazložitev

Vlogi za dovoljenje bi moral upravljavec priložiti oceno, ki bi utemeljila morebitni zahtevek 
za izvzetje.

Predlog spremembe 101
Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Ob upoštevanju mnenja foruma se navodila 
iz točk (c) in (d) drugega pododstavka 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 75(2).

Ob upoštevanju mnenja foruma se navodila 
iz točk (c) in (d) drugega pododstavka 
dosledno sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 75(2) in so skladna z mnenjem 
foruma.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bo odločanje v regulativnem odboru skladno z mnenjem foruma.

Predlog spremembe 102
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 
sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 75(2).

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 
sprejmejo v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom.

Or. en

Obrazložitev

Ker so odločitve glede BAT povezane z izbiro tehnologije, surovinami, napravami za čiščenje 
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vode, standardi glede nastalih odpadkov in priporočili za obdelavo odpadkov, je nujno, da 
države članice s svojim nacionalnim strokovnim znanjem sodelujejo v postopku določanja 
BAT. Redni zakonodajni postopek državam članicam omogoča sodelovanje pri razvoju in 
sprejemanju odločitev glede BAT, poleg tega pa ima Evropski parlament še naprej pravico, 
da preuči dokumente o odločitvah glede BAT.

Predlog spremembe 103
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2).

5. Odločitve glede zaključkov o BAT iz 
referenčnih dokumentov BAT, ki so 
rezultat izmenjave informacij, 
organizirane v skladu s tem členom po 
datumu iz člena 83, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom iz člena 75(2).

Or. en

Obrazložitev

O posodobljenih referenčnih dokumentih BAT, ki so v postopku sprejetja ali revizije, se 
pogaja v okviru veljavne direktive in v skladu z veljavnimi pravili seviljskega postopka. Da v 
postopku revizije ne bi prihajalo do motenj in da bi tistim sektorjem, ki pripravljajo 
referenčen dokument BAT, zagotovili pravno varnost, bi bilo treba v direktivi izrecno navesti, 
da nova pravila za sprejetje zaključkov BAT veljajo le za tiste referenčne dokumente BAT, pri 
katerih se je postopek revizije začel po datumu začetka veljavnosti revidirane direktive.

Predlog spremembe 104
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2).

5. Komisija sprejme odločitve glede 
zaključkov o BAT z delegiranimi akti v 
skladu s členom 76. To velja le za 
referenčne dokumente BAT, katerih 
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pregled se začne po datumu iz člena 83. 

Or. de

Obrazložitev

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Predlog spremembe 105
Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2).

5. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 76 sprejme odločitve glede 
zaključkov o BAT iz referenčnih 
dokumentov BAT, ki so rezultat izmenjave 
informacij, organizirane v skladu s tem 
členom po datumu iz člena 80.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da je odločanje v regulativnem postopku skladno z izidom seviljskega 
procesa.

Predlog spremembe 106
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 5. Po posvetovanju s forumom se 
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sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2).

odločitve glede zaključkov o BAT 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2). 

Ta odstavek velja za sprejemanje in 
pregled referenčnih dokumentov BAT po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. it

Obrazložitev

Treba je zagotoviti posvetovanje z deležniki o sprejemanju odločitev glede zaključkov o BAT. 

Zaradi pravne varnosti je pomembno, da ostane obstoječa ureditev v veljavi za postopke 
pregleda BAT, ki so v teku.

Predlog spremembe 107
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2).

5. Po posvetovanju s forumom se 
odločitve glede zaključkov o BAT 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2).

Ta odstavek velja za sprejemanje in 
pregled referenčnih dokumentov BAT po 
začetku veljavnosti te direktive. 

Or. it

Obrazložitev

Treba je zagotoviti posvetovanje z deležniki o sprejemanju odločitev glede zaključkov o BAT. 
Zaradi pravne varnosti je pomembno, da ostane obstoječa ureditev v veljavi za postopke 
pregleda BAT, ki so teku.
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Predlog spremembe 108
Rovana Plumb

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2).

5. Odločitve glede zaključkov o BAT se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2). To velja le za 
revizijo referenčnih dokumentov BAT, 
začeto po datumu iz člena 83.

Or. en

Obrazložitev

O posodobljenih referenčnih dokumentih BAT, ki so v postopku sprejetja ali revizije, se 
pogaja v okviru veljavne direktive in v skladu z veljavnimi pravili seviljskega postopka. Da v 
postopku revizije ne bi prihajalo do motenj in da bi tistim sektorjem, ki pripravljajo 
referenčen dokument BAT, zagotovili pravno varnost, bi bilo treba v direktivi izrecno navesti, 
da nova pravila za sprejetje zaključkov BAT veljajo le za tiste referenčne dokumente BAT, pri 
katerih se je postopek revizije začel po datumu začetka veljavnosti revidirane direktive.

Predlog spremembe 109
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Po sprejetju odločitve glede zaključkov 
o BAT v skladu z odstavkom 5 Komisija 
predlaga minimalne zahteve za vso Unijo 
vsaj za emisije dioksina, za emisije furana 
do 31. decembra 2011 in za emisije živega 
srebra do 31. decembra 2013.
Komisija po sprejetju odločitve glede 
zaključkov o BAT iz odstavka 5 oceni, ali 
je potreben ukrep Unije v obliki določitve 
minimalnih zahtev za vso Unijo o mejnih 
vrednostih emisij ter pravil o spremljanju 
in skladnosti za dejavnosti v okviru 
ustreznih zaključkov o BAT, in sicer na 



PE439.994v01-00 36/72 AM\810288SL.doc

SL

podlagi naslednjih meril, namenjenih:
(a) oceni in preprečevanju vpliva teh 
dejavnosti na okolje kot celoto, in
(b) oceni stanja uporabe najboljših 
razpoložljivih tehnologij pri teh 
dejavnostih.
Ko Komisija pridobi mnenje foruma iz 
odstavka 3 in najkasneje v 12 mesecih po 
sprejetju odločitve glede zaključkov o 
BAT, Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o ugotovitvah 
pri oceni.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči kompromis s Svetom glede minimalnih zahtev.
Evropska varnostna mreža zagotavlja minimalno zaščito pred nadaljevanjem nezadostne 
uporabe BAT. Evropska varnostna mreža mora nujno temeljiti na tehničnih vidikih, ki 
izhajajo iz tega, kar je mogoče uresničiti z BAT. Živo srebro, dioksini in furani so zelo 
strupena in obstojna onesnaževala, ki se kopičijo v organizmih, zato bi moralo njihovo 
preprečevanje in zmanjševanje imeti prednost.

Predlog spremembe 110
Martin Callanan

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Komisija po sprejetju odločitve glede 
zaključkov o BAT iz odstavka 5 oceni, ali 
je potreben ukrep Unije v obliki določitve 
minimalnih zahtev za vso Unijo o mejnih 
vrednostih emisij ter pravil o spremljanju 
in ugotavljanju skladnosti za dejavnosti v 
okviru ustreznih zaključkov o BAT, in 
sicer na podlagi naslednjih meril:
(a) učinek teh dejavnosti na okolje kot 
celoto, ter
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(b) stanje uporabe najboljših 
razpoložljivih tehnologij pri teh 
dejavnostih.
Ko Komisija pridobi mnenje foruma iz 
odstavka 3 in najkasneje v 18 mesecih po 
sprejetju odločitve glede zaključkov o 
BAT, Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o ugotovitvah 
pri oceni.

Or. en

Obrazložitev

Namen besedila je pojasniti, da bi Komisija morala pripraviti le pravila o ugotavljanju 
skladnosti z zakonodajo, državam članicam pa prepustiti, da določijo, kako bo dosežena 
skladnost z zakonodajo. Poleg tega 12 mesecev ni realističen časovni okvir, v katerem bi 
Komisija ustrezno pregledala zaključke o BAT; zaželen bi bil 18-mesečni okvir.

Predlog spremembe 111
Martin Callanan

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5b. Če je v poročilu iz odstavka 5a 
ugotovljeno, da so potrebne minimalne 
zahteve za vso Unijo o mejnih vrednostih 
emisij ali pravila o spremljanju in 
ugotavljanju skladnosti, se lahko 
poročilu, kadar je to primerno, priloži 
zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij bi bilo treba v prihodnje določati s soodločanjem, pri katerem bi 
sodelovala Parlament in Svet, in ne le z delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 112
Jutta Haug

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Če je v poročilu iz odstavka 5a 
ugotovljeno, da so potrebne minimalne 
zahteve za vso Unijo o mejnih vrednostih 
emisij in pravila o spremljanju in
skladnosti, Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 76 za te dejavnosti 
sprejme minimalne zahteve za mejne 
vrednosti emisij in pravila o spremljanju 
in skladnosti.
Minimalne zahteve se določijo v primerni 
višini nad vrednostmi emisij, povezanimi z 
BAT, da se odobrijo odstopanja v skladu s 
prvim pododstavkom člena 15(4).
Pred sprejetjem minimalnih zahtev za 
mejne vrednosti emisij in pravil o 
spremljanju in skladnosti za zadevne 
dejavnosti, Komisija da na voljo zaključke 
z izmenjave informacij, kakor je navedeno 
v tem členu.

Or. en

Obrazložitev

Pri evropskih minimalnih zahtevah mora tudi Evropska komisija ustrezno upoštevati ta 
pristop. Poleg tega morajo biti minimalne vrednosti nad ravnjo BAT (vrednostmi emisij, 
povezanimi z BAT), da bi zagotovili minimalen interval, ki je potreben za odobritev odstopanj 
v skladu s členom 15(4), da ne bi presegli minimalnih zahtev. 
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Predlog spremembe 113
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Če je v poročilu iz odstavka 5a 
ugotovljeno, da so potrebne minimalne 
zahteve za vso Unijo o mejnih vrednostih 
emisij in pravila o spremljanju in 
skladnosti, Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 76 za te dejavnosti 
sprejme minimalne zahteve za mejne 
vrednosti emisij in pravila o spremljanju 
in skladnosti.
Minimalne zahteve se določijo tako, da se 
omogoči uporaba člena 15(4).
Pred sprejetjem minimalnih zahtev za 
mejne vrednosti emisij in pravil o 
spremljanju in skladnosti za zadevne 
dejavnosti se Komisija posvetuje s 
forumom iz odstavka 3. Komisija pripravi 
poročilo o prejetih informacijah.

Or. en

Obrazložitev

Minimalne zahteve za vso Unijo o mejnih vrednostih emisij so potrebne za okrepitev uporabe 
BAT in zagotovitev enakih pogojev. Ko se ugotovi, da so potrebne minimalne zahteve za vso 
Unijo, Komisija te minimalne zahteve sprejme.

Predlog spremembe 114
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5b. Komisija določi minimalne zahteve 
glede mejnih vrednosti emisij, 
enakovrednih parametrov ali tehničnih 
ukrepov in pravil za spremljanje in 
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skladnost za zadevne dejavnosti iz 
odstavka 5a v obliki delegiranih aktov v 
skladu s členom 76.
Te minimalne zahteve so usmerjene v 
znaten vpliv zadevnih dejavnosti ali 
obratov na okolje in se opirajo na 
vrednosti emisij, povezane z BAT.
Minimalne zahteve se določijo v primerni 
višini nad vrednostmi emisij, povezanimi z 
BAT, da se lahko določijo manj stroge 
mejne vrednosti emisij v skladu s prvim 
pododstavkom člena 15(4).
Pred sprejetjem minimalnih zahtev za 
mejne vrednosti emisij ter pravil o 
spremljanju in skladnosti za zadevne 
dejavnosti, se Komisija posvetuje s 
forumom iz člena 13(3) in poroča o izidih 
posvetovanj in tem, kako so bili ti 
upoštevani.

Or. de

Obrazložitev

S predlagano spremembo člena 13(5a) (novo) in člena 13(5b) (novo) se ponovno uvaja 
predlog spremembe 62, ki ga je Evropski parlament sprejel na prvi obravnavi. Treba je tudi 
jasno navesti, da morajo biti minimalne zahteve višje od „vrednosti emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami", kar pomeni, da je treba med njimi ohraniti 
minimalen razmik. Tako se zagotovi, da minimalne vrednosti ne bodo prekoračene niti ob 
uporabi izvzetja iz člena 15(4). 

Predlog spremembe 115
Edite Estrela

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Po sprejetju odločitve o zaključkih o 
BAT v skladu z odstavkom 5 Komisija 
oceni, ali je potrebno, da EU ukrepa in na 
ravni Unije uvede minimalne zahteve 
glede mejnih vrednosti emisij in pravil o 
spremljanju in skladnosti v zvezi z 
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nekaterimi dejavnostmi, ki spadajo na 
področju uporabe zadevnih zaključkov o 
BAT, in sicer na osnovi naslednjih meril:
a) učinek zadevne dejavnosti na okolje kot 
celoto, ter 
b) stanje izvajanja BAT, povezanih s to 
dejavnostjo.
Po pridobitvi mnenja foruma iz odstavka 
3 Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu v šestih mesecih od sprejetja 
odločitve o zaključkih o BAT posreduje 
poročilo o izidu ocene.

Or. pt

Obrazložitev

Potrebo po varnostni mreži bi bilo treba oceniti šele po preteku šestih let od sprejetja 
zaključkov o BAT, saj imajo upravljavci petletni rok (člen 21(3)) za uporabo BAT iz 
pregledanih referenčnih dokumentov BAT in prilagoditev povprečnim vrednostim emisij.

Predlog spremembe 116
Edite Estrela

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5b. Če je v poročilu iz odstavka 5a 
opredeljena potreba po minimalnih 
zahtevah na ravni Unije glede mejnih 
vrednosti emisij in pravil za spremljanje 
in skladnost, Komisija predstavi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predlog 
v skladu s členom 294 PDEU o 
minimalnih zahtevah na ravni Unije glede 
mejnih vrednosti emisij in pravil za 
spremljanje in skladnost, ki veljajo za 
zadevne dejavnosti.

Or. pt
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Obrazložitev

Za vključitev koncepta varnostne mreže v predlog direktive je treba uporabljati postopek 
soodločanja, da se zagotovi čim večja udeleženost vseh zainteresiranih strani. 

Predlog spremembe 117
Christa Klaß

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (c) – podtočka (i)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(i) metodologijo merjenja, pogostnost, 
postopek vrednotenja in

(i) metodologijo merjenja, pogostnost, 
postopek vrednotenja ali enakovredne 
metode in

Or. xm

Obrazložitev

V členu 14(1) je navedeno, da bi moralo dovoljenje vsebovati vse potrebne meritve. To je nato 
pojasnjeno v odstavku 1(c)(i). Zaradi večje jasnosti je treba dodati, da se lahko še naprej 
uporabljajo tudi druge uveljavljene metode, ki dosegajo zahtevane visoke okoljske standarde. 
S predlagano spremembo bi bile lahko dovoljene tudi alternativne metode, s čimer bi se lahko 
še naprej uporabljal nemški sistem (brez meritev na živinorejskih gospodarstvih, namesto 
tega uporaba ustaljene metode za štetje živali).

Predlog spremembe 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (c) – podtočka (i)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(i) metodologijo merjenja, pogostnost, 
postopek vrednotenja in

(i) metodologijo merjenja, pogostnost, 
postopek vrednotenja ali enakovredne 
metode in

Or. en
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Predlog spremembe 119
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (c) – podtočka (i)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(i) metodologijo merjenja, pogostnost, 
postopek vrednotenja in

(i) metodologijo merjenja, pogostnost, 
postopek vrednotenja ali enakovredne 
metode in

Or. en

Obrazložitev

V členu 14(1) je navedeno, da bi moralo dovoljenje vsebovati vse potrebne meritve. To je nato 
pojasnjeno v odstavku 1(c)(i). Dovoljene bi morale biti tudi druge uveljavljene metode, ki 
prav tako dosegajo zahtevane visoke okoljske standarde. S predlagano spremembo bi bile 
lahko dovoljene tudi alternativne metode, s čimer bi se lahko še naprej uporabljal nacionalni 
sistem (nobenih meritev na živinorejskih gospodarstvih, namesto tega uporaba ustaljene 
metode za štetje živali).

Predlog spremembe 120
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (d)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) obveznost, da se pristojnemu organu 
redno in vsaj enkrat letno zagotavljajo:

(d) obveznost, da se pristojnemu organu 
redno in vsaj enkrat letno zagotavljajo:

(i) informacije na podlagi rezultatov 
spremljanja emisij iz točke (c) in drugi 
podatki, ki pristojnemu organu omogočijo 
preverjanje skladnosti s pogoji z
dovoljenja, in

(i) informacije na podlagi rezultatov 
spremljanja emisij iz točke (c) in drugi 
zahtevani podatki, ki pristojnemu organu 
omogočijo preverjanje skladnosti s pogoji 
iz dovoljenja, in

(ii) pri uporabi točke (b) člena 15(3) 
povzetek rezultatov spremljanja emisij, ki 
omogoča primerjavo z ravnmi emisij, 
povezane z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami;

(ii) pri uporabi točke (b) člena 15(3) 
povzetek rezultatov spremljanja emisij, ki 
omogoča primerjavo z ravnmi emisij, 
povezane z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami;

Pristojni organ lahko zahteva informacije 
iz točke (i) le vsakih 24 mesecev, pod 
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pogojem da med opravljenim 
inšpekcijskim pregledom ni bila 
ugotovljena nobena resna kršitev pogojev 
v dovoljenju. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je iskanje kompromisa v zvezi s ponavljajočo se obveznostjo 
poročanja upravljavcev pristojnemu organu. V predlogu spremembe je upoštevan predlog 
spremembe 20 iz stališča Parlamenta v prvi obravnavi (poročanje najmanj vsako drugo leto –
ob upoštevanju rezultatov inšpekcijskega pregleda) in pojasnjeno, da bi morali pogoji v 
dovoljenju predpisovati le predložitev podatkov, ki jih pristojni organi dejansko potrebujejo 
za ugotavljanje skladnosti.

Predlog spremembe 121
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Brez poseganja v člen 18 lahko 
pristojni organ določi pogoje v dovoljenju, 
ki so strožji od pogojev, dosegljivih z 
uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot so opisane v zaključkih o 
BAT.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Uvedba pogojev, strožjih od tistih, ki se lahko dosegajo z uporabo najboljše razpoložljive 
tehnologije, ni v skladu z okoljskimi zahtevami. Poleg tega je določba nepotrebna, ker člen 
193 državam članicam dovoljuje, da uvajajo ukrepe, ki so strožji od tistih, vsebovanih v 
zakonodaji EU.
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Predlog spremembe 122
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Brez poseganja v člen 18 lahko 
pristojni organ določi pogoje v dovoljenju, 
ki so strožji od pogojev, dosegljivih z 
uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot so opisane v zaključkih o 
BAT.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Možnost, da se v dovoljenju brez utemeljitve zahtevajo pogoji, ki so strožji od tistih za BAT, je 
v nasprotju z načelom sorazmernosti. Z njo se razvrednotijo prizadevanja za določitev 
vrednosti emisij.

Predlog spremembe 123
Rovana Plumb

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 18 lahko pristojni 
organ določi pogoje v dovoljenju, ki so 
strožji od pogojev, dosegljivih z uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnologij, kot so 
opisane v zaključkih o BAT.

črtano

Or. en

Obrazložitev

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
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that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Predlog spremembe 124
Antonio Masip Hidalgo

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Brez poseganja v člen 18 lahko 
pristojni organ določi pogoje v dovoljenju, 
ki so strožji od pogojev, dosegljivih z 
uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot so opisane v zaključkih o 
BAT.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 125
Adam Gierek

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Brez vpliva na člen 18 temeljijo mejne 
vrednosti emisij, enakovredni parametri in 
tehnični ukrepi iz člena 14(1) in (2) na 
najboljših razpoložljivih tehnologijah, brez 
predpisovanja uporabe katerekoli metode 
ali določenega tehnološkega postopka.

2. Brez vpliva na člen 18 temeljijo mejne 
vrednosti emisij, enakovredni parametri in 
tehnični ukrepi iz člena 14(1) in (2) na 
najboljših lokalno razpoložljivih 
tehnologijah in metodah, brez 
predpisovanja uporabe katerekoli izmed 
njih. V vseh referenčnih dokumentih v 
zvezi z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, sprejetih pred začetkom 
veljavnosti te direktive, je treba pri 
določitvi mejnih vrednosti emisij 
upoštevati tudi posebne tehnične 
značilnosti zadevne naprave, njen 
geografski položaj, geološke značilnosti 
lokalnih surovin in lokalne okoljske 
pogoje.
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Or. pl

Obrazložitev

V členu 15 je treba navesti, da se pri določitvi mejnih vrednosti emisij na osnovi referenčnih 
dokumentov, v katerih so določene najboljše razpoložljive tehnologije in ki so bili sprejeti 
pred začetkom veljavnosti direktive o industrijskih emisijah, upoštevajo tehnične značilnosti 
industrijskih naprav, njihov geografski položaj, geološke značilnosti uporabljenih lokalnih 
surovin in lokalni okoljski pogoji. 

Predlog spremembe 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Marianne Thyssen, Françoise Grossetête,
José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

V vseh referenčnih dokumentih BAT, 
sprejetih pred začetkom veljavnosti te 
direktive, mejne vrednosti emisij 
upoštevajo tudi tehnične značilnosti 
zadevnega obrata, njegov geografski 
položaj in lokalne okoljske pogoje, v 
katerih se nahaja. 

Or. en

Obrazložitev

Za določitev mejnih vrednosti emisij iz referenčnih dokumentov BAT, sprejetih pred začetkom 
veljavnosti direktive o industrijskih emisijah, bi bilo treba upoštevati tehnične značilnosti 
industrijskega obrata, njegov geografski položaj in lokalne okoljske pogoje, v katerih se 
nahaja. To je zdaj navedeno v členu 15(4), ki pa ne bi smel veljati za obstoječe referenčne 
dokumente BAT.
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Predlog spremembe 127
Adam Gierek

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 3 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

a) določi mejne vrednosti emisij, ki ne 
presegajo vrednosti emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. 
Te mejne vrednosti emisij so izražene za 
enaka ali krajša časovna obdobja in pod 
enakimi referenčnimi pogoji kot vrednosti 
emisij, povezane z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami; or

(a) določi mejne vrednosti emisij, ki ne 
presegajo vrednosti emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. 
Te mejne vrednosti emisij se izrazijo kot 
povprečna izmerjena vrednost, t. j. srednja 
vrednost v številčnem nizu, dobljenem z 
uporabo najboljših razpoložljivih 
meritvenih tehnologij v izbranem obdobju 
spremljanja; or

Or. pl

Obrazložitev

Gre za določitev povprečne vrednosti številčnega niza, ki omogoča digitalno obdelavo 
podatkov, ne da bi prišlo do šuma pri računalniški grafiki.

Predlog spremembe 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in brez 
poseganja v člen 18 lahko pristojni organ v 
izjemnih primerih določi mejne vrednosti 
emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3, za obrate, 
ki obstajajo v času sprejetja zaključkov o 
BAT, za obdobje do pet let. Takšno 
odstopanje se lahko uporablja le, kadar je 
iz tehnične ocene razvidno, da bi uporaba 
najboljše razpoložljive tehnologije, 
opisane v referenčnem dokumentu BAT, 
zaradi geografskega položaja ali lokalnih 
okoljskih pogojev imela precejšnje 
negativne učinke na različne prvine 
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okolja in zato ne bi bila združljiva s 
celostnim pristopom iz člena 11.

Or. en

Predlog spremembe 129
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ izjemoma in v posebnih 
primerih določi manj stroge mejne 
vrednosti emisij za obstoječe obrate.

Odstopanje se odobri le, če je iz tehnične 
ocene razvidno, da bi uporaba najboljše 
razpoložljive tehnologije, opisane v 
referenčnem dokumentu BAT, zaradi 
geografskega položaja ali lokalnih 
okoljskih pogojev imela precejšnje 
negativne učinke na različne prvine 
okolja in zato očitno ne bi bila združljiva s 
cilji, določenimi v členu 11(c), (d) in (f) 
ter členu 4 Direktive 2000/60/ES1.
_____________
1 Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira 
za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo raven prožnosti za odstopanja je treba omejiti in jo utemeljiti na jasnih merilih, da bi 
zagotovili enake pogoje za industrijo ter spodbudili okoljske inovacije.
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Predlog spremembe 130
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in brez 
poseganja v člen 18 lahko pristojni organ 
izjemoma in v posebnih primerih določi 
manj stroge mejne vrednosti emisij. Tako 
odstopanje je dopustno le, če se pri oceni 
izkaže, da:

a) zaradi geografskega položaja ali 
lokalnih okoljskih pogojev zadevnega 
obrata v celotnem obratu ali v njegovem 
delu ni mogoče uporabljati najboljših 
razpoložljivih tehnologij, opisanih v 
referenčnem dokumentu BAT, ali
b) zaradi posebnih tehničnih značilnosti 
obstoječega zadevnega obrata v celotnem 
obratu ali v njegovem delu ni mogoče 
uporabljati najboljših razpoložljivih 
tehnologij, opisanih v referenčnem 
dokumentu BAT, ali
c) bi posebne tehnične značilnosti 
zadevnega obstoječega obrata, njegov 
poseben geografski položaj ali posebni 
lokalni okoljski pogoji povzročili 
nesorazmerno visoke stroške v primerjavi 
s koristmi za okolje, če bi se najboljše 
razpoložljive tehnologije, opisane v 
referenčnem dokumentu BAT, uporabile v 
tem obratu. Nesorazmerno visoki stroški 
morajo biti stroški, ki niso bili upoštevani 
pri izmenjavi informacij o najboljših 
razpoložljivih tehnologijah.

Or. en

(Ponovna uvedba dela predloga spremembe 32 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
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permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Predlog spremembe 131
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

Z odstopanjem od odstavka 3 in ne glede 
na člen 18 lahko pristojni organ v izjemnih
primerih določi manj stroge mejne 
vrednosti emisij. Tako odstopanje je 
dopustno le, če se pri oceni izkaže, da:

a) zaradi geografskega položaja ali 
lokalnih okoljskih pogojev zadevnega 
obrata v celotnem obratu ali v njegovem 
delu ni mogoče uporabljati najboljših 
razpoložljivih tehnologij, opisanih v 
referenčnih dokumentih BAT, ali 
b) zaradi tehničnih značilnosti zadevnega 
obrata v celotnem obratu ali v njegovem 
delu ni mogoče uporabljati najboljših 
razpoložljivih tehnologij, opisanih v 
referenčnih dokumentih BAT,  ali
c) bi bili ekonomski stroški uporabe 
najboljših razpoložljivih tehnologih, 
opisanih v referenčnih dokumentih BAT, 
nesorazmerno visoki glede na koristi za 
okolje.

Or. de



PE439.994v01-00 52/72 AM\810288SL.doc

SL

Obrazložitev

Pri določitvi odstopajočih mejnih vrednosti emisij v skladu s členom 15(4) je treba zagotoviti 
čim večjo preglednost.

Predlog spremembe 132
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v izjemnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi določi mejne vrednosti 
emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3, če:

a) zaradi geografskega položaja ali 
lokalnih okoljskih pogojev zadevnega 
obrata v tem obratu ali v delu tega obrata 
ni mogoče uporabljati najboljših 
razpoložljivih tehnologij, opisanih v 
referenčnem dokumentu BAT, ali
b) zaradi tehničnih značilnosti zadevnega 
obrata v tem obratu ali v delu tega obrata 
ni mogoče uporabljati najboljših 
razpoložljivih tehnologij, opisanih v 
referenčnem dokumentu BAT, ali
c) bi uporaba najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot so opisane v referenčnem 
dokumentu BAT, povzročila očitno 
neskladje med ekonomskimi stroški in 
koristmi za okolje, zaradi česar je treba 
ponovno upoštevati sorazmernost takšne 
uporabe.

Or. en
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Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se skuša doseči kompromis med členom 15(4) stališča Sveta in 
predlogoma sprememb 32 in 62 iz stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 
Področje uporabe odstavka 4 je zato omejeno na izjemne primere, ki niso bili ustrezno 
upoštevani ali jih ni bilo mogoče ustrezno upoštevati pri pripravi ali pregledu referenčnih 
dokumentov BAT med postopkom iz člena 13. 

Predlog spremembe 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in brez 
poseganja v člen 18 lahko pristojni organ v 
izjemnih primerih določi manj stroge
mejne vrednosti emisij. Tako odstopanje je 
dopustno le, če se pri oceni izkaže, da:

a) zaradi geografskega položaja ali 
lokalnih okoljskih pogojev zadevnega 
obrata v celotnem obratu ali v njegovem 
delu ni mogoče uporabljati najboljših 
razpoložljivih tehnologij, opisanih v 
referenčnem dokumentu BAT, ali
b) zaradi tehničnih značilnosti zadevnega 
obstoječega obrata v celotnem obratu ali v 
njegovem delu ni mogoče uporabljati 
najboljših razpoložljivih tehnologij, 
opisanih v referenčnem dokumentu BAT,
c) bi pri uporabi točke (a) uporaba 
najboljših razpoložljivih tehnologij imela 
očitne in precejšnje negativne učinke na 
različne prvine okolja in zato ne bi bila 
združljiva s cilji, določenimi v členu 11(c), 
(d) in (f) te direktive, ali s členom 4 
Direktive 2000/60/ES*.

Or. en
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(Ponovno uveden del predloga spremembe 32 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Merila za odobritev odstopanj od najboljše razpoložljive tehnologije bi morala biti jasna in 
natančna, da bi popravili pomanjkljivo izvajanje in zelo razširjene razlike glede pogojev v 
dovoljenjih v EU. Te razlike pomenijo neenake pogoje za industrijo na notranjem trgu na 
škodo zdravja državljanov EU in z negativnimi vplivi na okolje. 

Predlog spremembe 134
Edite Estrela

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

Z odstopanjem od odstavka 3 in ne glede 
na člen 18 lahko pristojni organ v izjemnih
primerih določi manj stroge mejne 
vrednosti emisij. Take izjeme veljajo le, če 
je bilo na osnovi ocene dokazano, da

a) je zaradi geografskega položaja obrata 
ali lokalnih okoljskih pogojev nemogoče, 
da bi se v celotnem obratu ali njegovem 
delu uporabljale najboljše razpoložljive 
tehnologije, opisane v referenčnem 
dokumentu BAT; ali 
b) so tehnične značilnosti obrata take, da 
najboljših razpoložljivih tehnologij, 
opisanih v referenčnem dokumentu BAT, 
ni mogoče uporabljati v celotnem obratu 
ali njegovem delu; ali 
c) bi uporaba najboljših razpoložljivih 
tehnologij, opisanih v referenčnem 
dokumentu BAT, privedla do tako 
očitnega neskladja med finančnimi stroški 
in koristmi za okolje, da bi bil upravičen 
ponovni pregled vidika sorazmernosti.

Or. pt
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Obrazložitev

Sodelovanje javnosti pri določitvi uporabe izjem naj bi potekalo v okviru javnega 
posvetovanja o vlogi za dovoljenje v skladu s členom 24(1). Poleg tega je črtano sklicevanje 
na člen 13(5b), ker mora Komisija predlagati potrebne spremembe tega člena, kadar se 
sprejemajo mejne vrednosti emisij za druge sektorje. Tak primer se obravnava tako kot 
okoliščine, zajete v obstoječih prilogah V do VIII k tej direktivi. 

Predlog spremembe 135
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in brez 
poseganja v člen 18 lahko pristojni organ 
izjemoma in v posebnih primerih določi 
manj stroge mejne vrednosti emisij. Tako 
odstopanje je dopustno le, če se pri oceni 
izkaže, da:

a) zaradi geografskega položaja ali 
lokalnih okoljskih pogojev zadevnega 
obrata v celotnem obratu ali v njegovem 
delu ni mogoče uporabljati najboljših 
razpoložljivih tehnologij, opisanih v 
referenčnem dokumentu BAT, ali
b) zaradi tehničnih značilnosti zadevnega 
obstoječega obrata v celotnem obratu ali v 
njegovem delu ni mogoče uporabljati 
najboljših razpoložljivih tehnologij, 
opisanih v referenčnem dokumentu BAT

Or. en

(Ponovna uvedba dela predloga spremembe 32 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
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based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Predlog spremembe 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Pristojni organ lahko v posebnih 
primerih na podlagi ocene okoljskih in 
ekonomskih stroškov in koristi ter ob 
upoštevanju tehničnih značilnosti 
zadevnega obrata, njegovega geografskega 
položaja in lokalnih okoljskih pogojev 
določi mejne vrednosti emisij, ki odstopajo 
od vrednosti, določenih na podlagi 
odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Pri določanju mejnih vrednosti emisij je zelo pomembno zagotoviti prožnost.

Predlog spremembe 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 

4. Pristojni organ lahko v posebnih 
primerih na podlagi ocene okoljskih in 
ekonomskih stroškov in koristi ter ob 
upoštevanju tehničnih značilnosti 
zadevnega obrata, njegovega geografskega 
položaja in lokalnih okoljskih pogojev 
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lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

določi mejne vrednosti emisij, ki odstopajo 
od vrednosti, določenih na podlagi 
odstavka 3.

Or. fr

Obrazložitev

Treba se je izogibati uporabi besede „odstopanje”, ker navaja na to, da obstaja organ, ki 
lahko tako odstopanje odobri. V tej določbi je odločitev, da se določijo mejne vrednosti 
emisij, ki odstopajo od tistih, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, na 
državah članicah, če lahko navedejo podrobne razloge za te razlike. 

Predlog spremembe 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 se pri 
mejnih vrednostih emisij, določenih za 
obrate iz točke 6.6 Priloge I, upoštevajo 
ustrezni praktični vidiki teh kategorij 
obratov ter stroški in koristi teh ukrepov. 
Pristojni organ lahko v posebnih primerih 
na podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

Or. en
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Predlog spremembe 139
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 se pri 
mejnih vrednostih emisij, določenih za 
obrate iz točke 6.6 Priloge I, upoštevajo 
ustrezni praktični vidiki teh kategorij 
obratov ter stroški in koristi teh ukrepov. 
Pristojni organ lahko v posebnih primerih 
na podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti, 
določenih na podlagi odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti obstoječe odstopanje, vključeno v člen 9 Direktive 96/61/ES. Merjenje 
emisij iz živinorejskih gospodarstev je zelo drago, zlasti za jeklene konstrukcije na prostem. 
Težavo predstavlja tudi tehnična zmogljivost za določanje količine ali spremljanje 
atmosferskih onesnaževal.  Določanje mejnih vrednosti emisij za biološki proces, ki je v 
svojem bistvu spremenljiv, ni niti izvedljivo niti praktično.  Namesto tega bi bilo treba te 
mejne vrednosti nadomestiti z drugimi tehničnimi ukrepi, ki omogočajo neposredno izvajanje 
direktive, njihovo uporabo pa spremljati.

Predlog spremembe 140
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih na 
podlagi ocene okoljskih in ekonomskih 
stroškov in koristi ter ob upoštevanju 
tehničnih značilnosti zadevnega obrata, 

Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
pristojni organ v posebnih primerih in brez 
poseganja v člen 18 na podlagi ocene 
okoljskih in ekonomskih stroškov in koristi 
ter ob upoštevanju tehničnih značilnosti 
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njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih pogojev določi mejne 
vrednosti emisij, ki odstopajo od vrednosti,
določenih na podlagi odstavka 3.

zadevnega obrata, njegovega geografskega 
položaja in lokalnih okoljskih pogojev 
določi mejne vrednosti emisij, ki odstopajo 
od vrednosti, določenih na podlagi 
odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljena bi morala biti le zares upravičena odstopanja od referenčnih dokumentov BAT. Za 
nove obrate in razširitve obratov odstopanja ne morejo biti upravičena.

Predlog spremembe 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje.

Pristojni organ v prilogi k pogojem v 
dovoljenju zabeleži razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje ter te 
informacije sporoči Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 142
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje.

Pristojni organ v prilogi k pogojem v 
dovoljenju zabeleži razloge za uporabo 
odstopanja, vključno z rezultatom ocene, 
in utemelji postavljene pogoje ter te 
informacije sporoči Komisiji.

Or. en
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Obrazložitev

Sedanjo raven prožnosti za odstopanja je treba omejiti in jo utemeljiti na jasnih merilih, da bi 
zagotovili enake pogoje za industrijo ter spodbudili okoljske inovacije.

Predlog spremembe 143
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje.

Pristojni organ v prilogi k pogojem v 
dovoljenju zabeleži razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje ter te 
informacije sporoči Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Predlog spremembe 144
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje.

Pristojni organ dokumentira razloge za 
uporabo prvega pododstavka, vključno z 
rezultatom ocene, in utemelji postavljene 
pogoje v prilogi k pogojem iz dovoljenja 
ter te pogoje in prilogo objavi na 
internetu.
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Or. de

Obrazložitev

Pri določitvi odstopajočih mejnih vrednosti emisij v skladu s členom 15(4) je treba zagotoviti 
čim večjo preglednost.

Predlog spremembe 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje.

Pristojni organ v prilogi k pogojem v 
dovoljenju zabeleži razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje ter te 
informacije sporoči Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 32 iz prve obravnave. Merila za odobritev 
odstopanj od najboljše razpoložljive tehnologije bi morala biti jasna in natančna, da bi 
popravili pomanjkljivo izvajanje in zelo razširjene razlike glede pogojev v dovoljenjih v EU. 
Te razlike pomenijo neenake pogoje za industrijo na notranjem trgu na škodo zdravja 
državljanov EU in z negativnimi vplivi na okolje.

Predlog spremembe 146
Edite Estrela

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje. 

Pristojni organ v dokumentu, priloženemu 
pogojem, ki veljajo za dovoljenje, 
predstavi razloge za uporabo prvega 
pododstavka, vključno z rezultatom ocene, 
in utemelji postavljene pogoje. 
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Or. pt

Obrazložitev

Sodelovanje javnosti pri določitvi uporabe izjem naj bi potekalo v okviru javnega 
posvetovanja o vlogi za dovoljenje v skladu s členom 24(1). Poleg tega je črtano sklicevanje 
na člen 13(5b), ker mora Komisija predlagati potrebne spremembe tega člena, kadar se 
sprejemajo mejne vrednosti emisij za druge sektorje. Tak primer se obravnava tako kot 
okoliščine, zajete v obstoječih prilogah V do VIII k tej direktivi. 

Predlog spremembe 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje.

Pristojni organ navede razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje. Ti 
razlogi so na razpolago Komisiji in 
državam članicam in zanje velja poslovna 
tajnost.

Or. fr

Obrazložitev

Treba se je izogibati uporabi besede „odstopanje”, ker navaja na to, da obstaja organ, ki 
lahko tako odstopanje dovoli. V tej določbi je odločitev, da se določijo mejne vrednosti emisij, 
ki odstopajo od tistih, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, na državah 
članicah, če lahko navedejo podrobne razloge za te razlike. 

Predlog spremembe 148
Edite Estrela

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

črtano
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Or. pt

Obrazložitev

Sodelovanje javnosti pri določitvi uporabe izjem naj bi potekalo v okviru javnega 
posvetovanja o vlogi za dovoljenje v skladu s členom 24(1). Poleg tega je črtano sklicevanje 
na člen 13(5b), ker mora Komisija predlagati potrebne spremembe tega člena, kadar se 
sprejemajo mejne vrednosti emisij za druge sektorje. Tak primer se obravnava tako kot 
okoliščine, zajete v obstoječih prilogah V do VIII k tej direktivi.

Predlog spremembe 149
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Pododstavek 3 nasprotuje pododstavku 1.

Predlog spremembe 150
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo minimalnih zahtev, vključno z 
mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v 
skladu s členom 13(5b), ali, kjer je 
primerno, v prilogah k tej direktivi.

Države članice ne uporabljajo odstopanja, 
če je potrebna skladnost z Direktivo 
2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij.



PE439.994v01-00 64/72 AM\810288SL.doc

SL

Nikakor se ne bi smelo povzročiti 
znatnega onesnaženja, doseči pa bi bilo 
treba visoko stopnjo varstva okolja na 
splošno.
Države članice zagotovijo, da se zadevni 
javnosti pravočasno omogoči učinkovito 
sodelovanje v postopku odločanja o 
odobritvi odstopanja iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Predlog spremembe 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo minimalnih zahtev za mejne 
vrednosti emisij, določene v skladu s 
členom 13(5b), ali, kjer je primerno, v 
prilogah k tej direktivi.
Države članice pri odločanju o odobritvi 
odstopanj zagotovijo, da niso presežene 
nacionalne zgornje meje emisij v skladu z 
Direktivo 2001/81/ES. 
Nikakor se ne bi smelo povzročiti 
znatnega onesnaženja, doseči pa bi bilo 
treba visoko stopnjo varstva okolja na 
splošno.
Države članice zagotovijo, da se zadevni 
javnosti pravočasno omogoči učinkovito 
sodelovanje v postopku odločanja o 
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odobritvi odstopanja iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 32 iz prve obravnave. Merila za odobritev 
odstopanj od najboljše razpoložljive tehnologije bi morala biti jasna in natančna, da bi 
popravili pomanjkljivo izvajanje in zelo razširjene razlike glede pogojev v dovoljenjih v EU. 
Te razlike pomenijo neenake pogoje za industrijo na notranjem trgu na škodo zdravja 
državljanov EU in z negativnimi vplivi na okolje. 

Predlog spremembe 152
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo minimalnih zahtev, vključno z 
mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v 
skladu s členom 13(5b), ali, kjer je 
primerno, v prilogah k tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo raven prožnosti za odstopanja je treba omejiti in jo utemeljiti na jasnih merilih, da bi 
zagotovili enake pogoje za industrijo ter spodbudili okoljske inovacije.

Predlog spremembe 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo mejnih vrednosti emisij iz prilog.



PE439.994v01-00 66/72 AM\810288SL.doc

SL

Pristojni organi tega odstavka ne 
uporabljajo kadar je ogroženo doseganje 
predpisane kakovosti okolja, v vsakem 
primeru pa zagotovijo, da nobeno 
odstopanje ne bi imelo znatnega vpliva na 
lokalno okolje.
Države članice zagotovijo, da se zadevni 
javnosti pravočasno omogoči učinkovito 
sodelovanje v postopku odločanja o 
odobritvi odstopanja iz tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 154
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo minimalnih zahtev za mejne 
vrednosti emisij v skladu s členom 13(5b) 
ali po potrebi iz prilog V do VIII.

Or. de

Obrazložitev

Pri določitvi odstopajočih mejnih vrednosti emisij v skladu s členom 15(4) je treba zagotoviti 
čim večjo preglednost.

Predlog spremembe 155
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo mejnih vrednosti emisij iz prilog 
V do VIII ali, kjer je primerno, sprejetih v 
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skladu s členom 74a.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se skuša doseči kompromis med členom 15(4) stališča Sveta in 
predlogoma sprememb 32 in 62 iz stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. 
Področje uporabe odstavka 4 je zato omejeno na izjemne primere, ki niso bili ustrezno 
upoštevani ali jih ni bilo mogoče ustrezno upoštevati pri pripravi ali pregledu referenčnih 
dokumentov BAT med postopkom iz člena 13. 

Predlog spremembe 156
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Odstopanje se ne uporablja za obrate ali 
razširitve obratov, ki jim je bilo dovoljenje 
izdano po datumu iz člena 77(1).

Or. en

Obrazložitev

Dovoljena bi morala biti le zares upravičena odstopanja od referenčnih dokumentov BAT. Za 
nove obrate in razširitve obratov odstopanja ne morejo biti upravičena.

Predlog spremembe 157
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se zadevni 
javnosti pravočasno omogoči učinkovito 
sodelovanje v postopku odločanja o 
odobritvi odstopanja iz tega odstavka. 
Vsako leto predložijo Komisiji poročilo o 
odobrenih odstopanjih. Komisija ta 
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poročila objavi na internetu.

Or. de

Obrazložitev

Pri določitvi odstopajočih mejnih vrednosti emisij v skladu s členom 15(4) je treba zagotoviti 
čim večjo preglednost.

Predlog spremembe 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko določi navodila za 
opredelitev meril, ki se upoštevajo za 
uporabo tega odstavka.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Treba se je izogibati uporabi besede „odstopanje”, ker navaja na to, da obstaja organ, ki 
lahko tako odstopanje dovoli. V tej določbi je odločitev, da se določijo mejne vrednosti emisij, 
ki odstopajo od tistih, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, na državah 
članicah, če lahko navedejo podrobne razloge za te razlike. 

Predlog spremembe 159
Edite Estrela

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko določi navodila za 
opredelitev meril, ki se upoštevajo za 
uporabo tega odstavka.

črtano

Or. pt
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Obrazložitev

Sodelovanje javnosti pri določitvi uporabe izjem naj bi potekalo v okviru javnega 
posvetovanja o vlogi za dovoljenje v skladu s členom 24(1). Poleg tega je črtano sklicevanje 
na člen 13(5b), ker mora Komisija predlagati potrebne spremembe tega člena, kadar se 
sprejemajo mejne vrednosti emisij za druge sektorje. Tak primer se obravnava tako kot 
okoliščine, zajete v obstoječih prilogah V do VIII k tej direktivi.

Predlog spremembe 160
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko določi navodila za 
opredelitev meril, ki se upoštevajo za 
uporabo tega odstavka.

Države članice ne uporabljajo odstopanja, 
če je potrebna skladnost z Direktivo 
2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij.
Nikakor se ne bi smelo povzročiti 
znatnega onesnaženja, doseči pa bi bilo 
treba visoko stopnjo varstva okolja na 
splošno.
Države članice zagotovijo, da zadevna 
javnost dovolj zgodaj dobi učinkovite 
možnosti za sodelovanje pri postopku 
odločanja o odobritvi odstopanj, 
navedenih v tem odstavku. 
Komisija najpozneje do * z delegiranimi 
akti v skladu s členom 76 sprejme posebna 
merila za odobritev odstopanj iz tega 
odstavka.
* UL: eno leto po dnevu začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo raven prožnosti za odstopanja je treba omejiti in jo utemeljiti na jasnih merilih, da bi 
zagotovili enake pogoje za industrijo ter spodbudili okoljske inovacije.
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Predlog spremembe 161
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko določi navodila za 
opredelitev meril, ki se upoštevajo za 
uporabo tega odstavka.

Komisija najpozneje 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive z 
delegiranimi akti v skladu s členom 76 
sprejme posebna merila za odobritev 
odstopanj iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Predlog spremembe 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko določi navodila za 
opredelitev meril, ki se upoštevajo za 
uporabo tega odstavka.

Komisija do ...* z delegiranimi akti v 
skladu s členom 76 sprejme posebna 
merila za odobritev odstopanj iz tega 
odstavka.

_____________
* UL: eno leto po dnevu začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija lahko določi navodila za 
opredelitev meril, ki se upoštevajo za
uporabo tega odstavka.

Komisija najpozneje 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive z 
delegiranimi akti v skladu s členom 76 
sprejme posebna merila za odobritev 
odstopanj iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 32 iz prve obravnave. Merila za odobritev 
odstopanj od najboljše razpoložljive tehnologije bi morala biti jasna in natančna, da bi 
popravili pomanjkljivo izvajanje in zelo razširjene razlike glede pogojev v dovoljenjih v EU. 
Te razlike pomenijo neenake pogoje za industrijo na notranjem trgu na škodo zdravja 
državljanov EU in z negativnimi vplivi na okolje.

Predlog spremembe 164
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organi ponovno ocenijo uporabo 
prvega pododstavka ob vsakem ponovnem 
preverjanju pogojev v dovoljenju v skladu 
s členom 21.

Odstopanje je časovno omejeno na največ 
pet let, pristojni organi pa ponovno ocenijo 
uporabo prvega pododstavka ob vsakem 
ponovnem preverjanju pogojev v 
dovoljenju v skladu s členom 21.

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo raven prožnosti za odstopanja je treba omejiti in jo utemeljiti na jasnih merilih, da bi 
zagotovili enake pogoje za industrijo ter spodbudili okoljske inovacije.
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Predlog spremembe 165
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če se določbe o varstvu voda in tal na 
nacionalni ravni že izvajajo, države 
članice od upravljavca ne zahtevajo, naj 
izvaja redno spremljanje.

Or. en

Obrazložitev

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


