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Predlog spremembe 166
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni 
organ v rednih časovnih presledkih skladno 
z odstavki 2 do 5 ponovno preveri in za 
zagotovitev skladnosti s to direktivo po 
potrebi posodobi pogoje v dovoljenju.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni 
organ v rednih časovnih presledkih skladno 
z odstavki 2 do 5 ponovno preveri in za 
zagotovitev skladnosti s to direktivo po 
potrebi posodobi pogoje v dovoljenju, pri 
čemer upošteva investicijske cikle in 
prepreči nesorazmerno visoke stroške za 
zadevne upravljavce naprav.

Or. en

Obrazložitev

Pri posodobitvi pogojev v dovoljenju je treba upoštevati značilne investicijske cikle, hkrati pa 
ne bi smeli povzročati nesorazmerno visokih stroškov za zadevne upravljavce naprav v 
primerjavi s koristmi za okolje. Pogosto so možnosti za posodobitev obstoječe naprave za 
čiščenje odpadnih plinov zelo omejene.

Predlog spremembe 167
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

V petih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z osrednjo dejavnostjo 
obrata pristojni organ zagotovi, da:

3. Ko Komisija objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z osrednjo dejavnostjo 
obrata države članice zagotovijo, da 
pristojni organ ponovno preuči in po 
potrebi posodobi pogoje  v dovoljenju za 
zadevni obrat v petih letih od objave 
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referenčnih dokumentov.
a) se vsi pogoji v dovoljenju za zadevni 
obrat ponovno preverijo in po potrebi 
posodobijo zaradi zagotovitve skladnosti s 
to direktivo, še posebej s členom 15(3) in 
(4), kjer je to ustrezno;

Prvi pododstavek se uporablja tudi za 
vsako odstopanje, odobreno v skladu s 
členom 15(4).

b) obrat upošteva te pogoje iz dovoljenja.
Pri ponovnem preverjanju se upoštevajo 
vsi novi ali posodobljeni zaključki o BAT, 
ki se uporabljajo za obrat in so bili 
sprejeti v skladu s členom 13(5) po tem, ko 
je bilo dovoljenje izdano ali nazadnje 
ponovno preverjeno.

Or. de

Obrazložitev

Petletno obdobje za revizijo in prilagoditev uresničitev zahtev v dokumentih je prekratko in ne 
upošteva tipičnih investicijskih ciklov v industriji ali dejstva, da lahko od načrtovanja do 
izvedbe večjih projektov v industriji mine precej več kot pet let. Ta predlog temelji na besedilu 
člena 22(3) iz različice za prvo obravnavo v Parlamentu.

Predlog spremembe 168
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. V petih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z osrednjo dejavnostjo 
obrata pristojni organ zagotovi, da:

3. V štirih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 13(5) 
pristojni organ zagotovi, da:

Or. en

(Ponovna uvedba dela predloga spremembe 37 iz prve obravnave.)

Obrazložitev

Referenčni dokumenti BAT so rezultat dolgega postopka; ko se sprejme odločitev glede 
zaključkov o BAT, jo je treba hitreje uvesti v prakso, s čimer bi zagotovili ohranjanje zagona 
za okoljske inovacije. Zato so predlagana štiri leta po objavi dober kompromis med 
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predlogoma Komisije in Sveta.  Zaradi besedila Sveta se utegne preusmeriti izvajanje držav 
članic, saj lahko pristojni organi različno razlagajo, kaj je "osrednja dejavnost", kar lahko 
privede do različne obravnave industrije in neenakih konkurenčnih pogojev.

Predlog spremembe 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. V petih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z osrednjo dejavnostjo 
obrata pristojni organ zagotovi, da:

3. V štirih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z dejavnostjo obrata pristojni 
organ zagotovi, da:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k besedilu, ki ga je uvedel Svet.

Predlog spremembe 170
Kriton Arsenis (Kriton Arsenis)

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

V petih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z osrednjo dejavnostjo 
obrata pristojni organ zagotovi, da:

3. V štirih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z osrednjo dejavnostjo 
obrata pristojni organ zagotovi, da:

Or. en
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Predlog spremembe 171
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. V petih letih po objavi odločitev glede 
zaključkov o BAT v skladu s členom 
13(5), v zvezi z osrednjo dejavnostjo 
obrata pristojni organ zagotovi, da:

3. Načeloma v petih letih po objavi 
odločitev glede zaključkov o BAT v skladu 
s členom 13(5), v zvezi z osrednjo 
dejavnostjo obrata pristojni organ zagotovi, 
da:

Or. en

Obrazložitev

Petletni časovni okvir za izvajanje pregledanih zaključkov o BAT za vse industrijske panoge v 
Evropi kot splošno pravilo ni realističen.

Predlog spremembe 172
Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

V posebnih primerih, kjer se pri 
ponovnem preverjanju in posodobitvi 
pogojev v dovoljenju ugotovi, da je za 
uvedbo najboljših razpoložljivih 
tehnologij morda potrebnih več kot pet let 
po objavi odločitve glede zaključkov o 
BAT, lahko pristojni organi določijo 
daljše obdobje za ponovno preverjanje in 
posodobitev pogojev v dovoljenju, če je to 
utemeljeno na podlagi meril iz te 
direktive. 

Or. en

Obrazložitev

Pri obdobju za uresničitev posodobljenih zaključkov o BAT je treba upoštevati investicijske 
cikle upravljavca, kot predlaga Svet v besedilu uvodne izjave 21.
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Predlog spremembe 173
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organi lahko določijo daljše 
obdobje za ponovno preverjanje in 
posodobitev pogojev v dovoljenju, če je to 
utemeljeno na podlagi meril iz te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba dobo vračanja naložbe, značilno za vsako panogo, zato je treba 
dovoljenja podeliti za daljše obdobje, s čimer bi upravljavcem zagotovili pravno varnost.

Predlog spremembe 174
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pri ponovnem preverjanju se upoštevajo 
vsi novi ali posodobljeni zaključki o BAT, 
ki se uporabljajo za obrat in so bili sprejeti 
v skladu s členom 13(5) po tem, ko je bilo 
dovoljenje izdano ali nazadnje ponovno 
preverjeno.

Pri ponovnem preverjanju se upoštevajo 
vsi novi ali posodobljeni zaključki o BAT, 
ki se uporabljajo za obrat in so bili sprejeti 
v skladu s členom 13(5) po tem, ko je bilo 
dovoljenje izdano ali nazadnje ponovno 
preverjeno, ter investicijski cikli.

Or. en

Obrazložitev

Pri prilagoditvi novim referenčnim dokumentom BAT je treba upoštevati investicijske cikle za 
obstoječe obrate. 
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Predlog spremembe 175
Andres Perello Rodriguez

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

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 glede zaključkov o BAT, 
lahko pristojni organi v pogojih v 
dovoljenju določijo daljše obdobje, če je to 
utemeljeno na podlagi meril iz te 
direktive.

Or. es

Obrazložitev

Uvodna izjava (21) skupnega stališča se premakne v jedro besedila. Posodabljanje pogojev v 
dovoljenju mora upoštevati tudi stroške in koristi zaključkov o BAT, ko so priznani kot 
ekonomsko in tehnično uresničljivi.

Predlog spremembe 176
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. 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 glede zaključkov o 
BAT, lahko pristojni organi v pogojih v 
dovoljenju določijo daljše obdobje, če je to 
utemeljeno na podlagi meril iz te 
direktive.
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Or. it

Obrazložitev

Besedilo je bilo vzeto iz uvodne izjave 21, da bi se zagotovil ustrezen poudarek na stroških in 
koristih v zvezi s tehnično in finančno izvedljivostjo posodobitve dovoljenj.

Predlog spremembe 177
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če obrat ni zajet v nobenega od 
zaključkov o BAT, je treba pogoje v 
dovoljenju ponovno preveriti in po potrebi 
posodobiti, kadar razvoj najboljših 
razpoložljivih tehnologij omogoča znatno 
zmanjšanje emisij.

4. Če obrat ni zajet v nobenega od 
zaključkov o BAT, je treba pogoje v 
dovoljenju ponovno preveriti in po potrebi 
posodobiti, kadar razvoj najboljših 
razpoložljivih tehnologij omogoča znatno 
zmanjšanje emisij, ne da bi to povzročilo 
nesorazmerno visoke stroške v primerjavi 
s koristmi za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Pri posodobitvi pogojev v dovoljenju je treba upoštevati značilne investicijske cikle, hkrati pa 
ne bi smeli povzročati nesorazmerno visokih stroškov za zadevne upravljavce naprav v 
primerjavi s koristmi za okolje. Pogosto so možnosti za posodobitev obstoječe naprave za 
čiščenje odpadnih plinov zelo omejene.

Predlog spremembe 178
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 5 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) kadar je potrebna skladnost z novo ali 
revidirano predpisano kakovostjo okolja v 
skladu s členom 18.

(c) kadar je potrebna skladnost z Direktivo 
2001/81/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2001 o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij za 
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nekatera onesnaževala zraka ali s
predpisano kakovostjo okolja v skladu s 
členom 18.

Or. en

(Ponovna uvedba predloga spremembe 39 iz prve obravnave).

Obrazložitev

Večina držav članic verjetno ne bo dosegla ciljev o kakovosti zraka, določenih v direktivi o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij, zato bi morali pristojni organi imeti možnost, da tudi 
ponovno preverijo in po potrebi posodobijo dovoljenja za ustrezne obrate, če je to potrebno 
za doseganje zgornjih meja, določenih v direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij.

Predlog spremembe 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 5 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) kadar je potrebna skladnost z novo ali 
revidirano predpisano kakovostjo okolja v 
skladu s členom 18.

(c) kadar je potrebna skladnost z Direktivo 
2001/81/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2001 o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij za 
nekatera onesnaževala zraka1 ali s
predpisano kakovostjo okolja v skladu s 
členom 18.
1 UL L 309, 27. 11. 2001, str. 22.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe EP št. 39 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 180
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 21 – odstavek 5 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) kadar je potrebna skladnost z novo ali 
revidirano predpisano kakovostjo okolja v 
skladu s členom 18.

(c) kadar je potrebna skladnost z Direktivo 
2001/81/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2001 o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij za 
nekatera onesnaževala zraka1 ali s
predpisano kakovostjo okolja v skladu s 
členom 18.
1UL L 309, 27. 11. 2001, str. 22.

Or. en

(Ponovna uvedba predloga spremembe 39 iz prve obravnave).

Obrazložitev

Pristojni organi držav članic bi morali imeti možnost, da ponovno preverijo in po potrebi 
posodobijo dovoljenja za ustrezne obrate, če je to potrebno za doseganje zgornjih meja, 
določenih v direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij.

Predlog spremembe 181
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Člen 22

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 22 Člen se črta.

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.
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Predlog spremembe 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih 
snovi ter ob upoštevanju možnosti 
onesnaženja tal in podtalnice na območju 
obrata, upravljavec pripravi izhodiščno 
poročilo in ga predloži pristojnemu organu, 
preden začne z obratovanjem obrata ali 
preden je dovoljenje za obrat posodobljeno 
prvič po ….

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust pomembnih količin
zadevnih nevarnih snovi ter ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja tal in podtalnice na 
območju obrata, upravljavec pripravi 
izhodiščno poročilo in ga predloži 
pristojnemu organu, preden začne z 
obratovanjem obrata ali preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 
…. 

Država članica ne pripravi izhodiščnega 
poročila, če se določbe o varstvu voda in 
tal na nacionalni ravni že izvajajo.

Or. en

Predlog spremembe 183
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih 
snovi ter ob upoštevanju možnosti 
onesnaženja tal in podtalnice na območju 
obrata, upravljavec pripravi izhodiščno 
poročilo in ga predloži pristojnemu organu, 
preden začne z obratovanjem obrata ali 
preden je dovoljenje za obrat posodobljeno 
prvič po ….

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust pomembnih količin
zadevnih nevarnih snovi ter ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja tal in podtalnice na 
območju obrata, upravljavec pripravi 
izhodiščno poročilo in ga predloži 
pristojnemu organu, preden začne z 
obratovanjem obrata ali preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 
….

Pristojni organ ni dolžan zahtevati 
izhodiščnega poročila, če se določbe o 
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varstvu voda in tal na nacionalni ravni že 
izvajajo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti dvojno urejanje, saj je varstvo tal že urejeno na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 184
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih 
snovi ter ob upoštevanju možnosti 
onesnaženja tal in podtalnice na območju 
obrata, upravljavec pripravi izhodiščno 
poročilo in ga predloži pristojnemu organu, 
preden začne z obratovanjem obrata ali 
preden je dovoljenje za obrat posodobljeno 
prvič po ….

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust pomembnih količin
zadevnih nevarnih snovi ter ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja tal in podtalnice na 
območju obrata, upravljavec pripravi 
izhodiščno poročilo in ga predloži 
pristojnemu organu, preden začne z 
obratovanjem obrata ali preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 
….

Država članica ne pripravi izhodiščnega 
poročila, če se določbe o varstvu voda in 
tal na nacionalni ravni že izvajajo.

Or. en

Obrazložitev

Birokracija pri pisanju poročila o stanju tal bi povzročila veliko administrativnega dela in 
zelo visoke stroške za kmete in nacionalne organe. Predvideno je, da naj bi s poročilom 
zagotovili varstvo voda in tal, vendar je to že urejeno na evropski ravni, varstvo tal pa na 
nacionalni ravni. V tem primeru je treba preprečiti dvojno urejanje. Treba je črtati besedo 
"količinska". 
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Predlog spremembe 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
količinska primerjava s stanjem po 
dokončnem prenehanju dejavnosti iz 
odstavka 3.

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
primerjava s stanjem po dokončnem 
prenehanju dejavnosti iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 186
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
količinska primerjava s stanjem po 
dokončnem prenehanju dejavnosti iz 
odstavka 3.

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
primerjava s stanjem po dokončnem 
prenehanju dejavnosti iz odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti dvojno urejanje, saj je varstvo tal že urejeno na nacionalni ravni.



AM\810289SL.doc 15/76 PE439.995v01-00

SL

Predlog spremembe 187
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
količinska primerjava s stanjem po 
dokončnem prenehanju dejavnosti iz 
odstavka 3.

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
primerjava s stanjem po dokončnem 
prenehanju dejavnosti iz odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

Birokracija pri pisanju poročila o stanju tal bi povzročila veliko administrativnega dela in 
zelo visoke stroške za kmete in nacionalne organe. Predvideno je, da naj bi s poročilom 
zagotovili varstvo voda in tal, vendar je to že urejeno na evropski ravni, varstvo tal pa na 
nacionalni ravni. V tem primeru je treba preprečiti dvojno urejanje. Treba je črtati besedo 
"količinska". 

Predlog spremembe 188
Catherine Soullie

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
količinska primerjava s stanjem po 
dokončnem prenehanju dejavnosti iz 
odstavka 3.

Izhodiščno poročilo vsebuje informacije, ki 
so potrebne za določitev stanja onesnaženja 
tal in podtalnice, s čimer se izvede 
primerjava s stanjem po dokončnem 
prenehanju dejavnosti iz odstavka 3.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi tehnik, ki so na voljo, za izhodiščno poročilo ni potrebna sistematična količinska 
primerjava za vse sestavine tal in podtalnice, kakovostna analiza zadostuje.
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Predlog spremembe 189
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 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 
priprave izhodiščnega poročila.

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.

Predlog spremembe 190
Christa Klaß

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Država članica ne pripravi izhodiščnega 
poročila, če se določbe o varstvu voda in 
tal na nacionalni ravni že izvajajo.

Or. xm

Obrazložitev

Dodatne upravne in nadzorne odgovornosti niso povezane z dodano vrednostjo za varstvo 
okolja ali s ciljem za zmanjšanje birokracije, ki jo vsebuje celotna direktiva o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. V tem primeru je treba preprečiti dvojno 



AM\810289SL.doc 17/76 PE439.995v01-00

SL

urejanje. Zahteve za varstvo voda so v vsakem primeru urejene na evropski ravni, varstvo tal 
pa se ureja na nacionalni ravni po načelu subsidiarnosti. 

Predlog spremembe 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil znatno onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta 
namen se lahko upošteva tehnična 
izvedljivost takšnih ukrepov.

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec obvesti pristojni organ in 
oceni stanje onesnaženja tal in podtalnice z 
zadevnimi nevarnimi snovmi, ki so se 
uporabljale ali nastajale v obratu ali jih je 
ta izpuščal. Če je obrat v primerjavi s 
stanjem, določenim v izhodiščnem poročilu 
iz odstavka 2, povzročil onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. 
Države članice lahko od upravljavca 
zahtevajo, naj poskrbi, da se bo lahko v 
prihodnje kakovost tal in podtalnice na 
lokaciji še izboljšala primerjavi s stanjem, 
navedenim v izhodiščnem poročilu.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet. Sanacija lokacije ne bi smela 
temeljiti na "odobreni prihodnji rabi", saj v realnosti po prenehanju delovanja obrata le 
redko pride do take rabe. Državam članicam z obstoječo nacionalno zakonodajo o varstvu tal 
bi morali omogočiti daljnosežnejše ukrepe.
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Predlog spremembe 192
Catherine Soullie

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil znatno onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. V 
ta namen se lahko upošteva tehnična 
izvedljivost takšnih ukrepov.

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil znatno onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v stanje, ki ustreza 
njeni trenutni ali prihodnji rabi, ki jo je 
pristojni organ odobril ob izdaji začetnega 
dovoljenja, ob tem pa upošteva tveganje za 
okolje in zdravje ljudi. V ta namen se 
lahko upošteva tehnična in ekonomska
izvedljivost takšnih ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Bistveno je, da se v tem odstavku poudari, da se mora lokacija vrniti v stanje, ki ustreza njeni 
trenutni ali dovoljeni ima prihodnji rabi, ob tem pa upoštevati tveganja za okolje in zdravje 
ljudi. 

Predlog spremembe 193
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
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ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2,
povzročil znatno onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta 
namen se lahko upošteva tehnična 
izvedljivost takšnih ukrepov.

ali jih je ta izpuščal ter pripravi analizo 
tveganja. Če se na osnovi analize tveganja 
ugotovi, da je obrat povzročil onesnaženje 
tal ali podtalnice z nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta 
namen se lahko upošteva tehnična 
izvedljivost takšnih ukrepov.

Or. xm

Obrazložitev

Vsi ukrepi morajo temeljiti na analizi tveganja in vključevati prihodnjo uporabo tal na 
lokaciji.

Predlog spremembe 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil znatno onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta 
namen se lahko upošteva tehnična 
izvedljivost takšnih ukrepov.

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil onesnaženje tal ali podtalnice z 
zadevnimi nevarnimi snovmi, upravljavec 
sprejme potrebne ukrepe za reševanje 
problema tega onesnaženja, da bi se 
lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta 
namen se lahko upošteva tehnična 
izvedljivost takšnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k besedilu, ki ga je uvedel Svet.
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Predlog spremembe 195
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil znatno onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta 
namen se lahko upošteva tehnična 
izvedljivost takšnih ukrepov. 

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
ki so se uporabljale ali nastajale v obratu 
ali jih je ta izpuščal. Če je obrat v 
primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil znatno onesnaženje tal ali 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, 
upravljavec sprejme potrebne ukrepe za 
reševanje problema tega onesnaženja, da bi 
se lokacija povrnila v navedeno stanje. V ta 
namen se lahko upošteva tehnična in 
ekonomska izvedljivost takšnih ukrepov. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati tudi ekonomsko izvedljivost. Pri odločanju med možnostmi sanacije je 
treba izbrati pristop glede na tveganja: izberejo se možnosti sanacije, ki so tehnično izvedljive 
in ne povzročajo nesorazmerno visokih stroškov v primerjavi s koristjo za okolje.

Predlog spremembe 196
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1 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 
oceni stanje onesnaženja tal in podtalnice 
z zadevnimi nevarnimi snovmi, ki so se 
uporabljale ali nastajale v obratu ali jih je 
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ta izpuščal.

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.

Predlog spremembe 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek, ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti in v 
primeru, da onesnaženje tal in podtalnice 
na lokaciji predstavlja znatno tveganje za 
zdravje ljudi in okolje – pri čemer je 
onesnaženje posledica izvajanja dovoljenih 
dejavnosti s strani upravljavca, preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 
… – in ob upoštevanju pogojev, veljavnih 
za lokacijo obrata in določenih v skladu s 
točko (d) člena 12(1), upravljavec sprejme 
potrebne ukrepe za odstranitev, nadzor, 
obvladovanje ali zmanjševanje zadevnih 
nevarnih snovi, tako da lokacija, ob 
upoštevanju njene sedanje ali odobrene 
prihodnje rabe, ne predstavlja več 
takšnega tveganja.

Brez poseganja v prvi pododstavek, ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti in v 
primeru, da onesnaženje tal in podtalnice 
na lokaciji predstavlja tveganje za zdravje 
ljudi in okolje – pri čemer je onesnaženje 
posledica izvajanja dovoljenih dejavnosti s 
strani upravljavca, preden je dovoljenje za 
obrat posodobljeno prvič po … – in ob 
upoštevanju pogojev, veljavnih za lokacijo 
obrata in določenih v skladu s točko (d) 
člena 12(1), upravljavec sprejme potrebne 
ukrepe za odstranitev, nadzor, 
obvladovanje ali zmanjševanje zadevnih 
nevarnih snovi do vsaj take mere, da 
lokacija ne predstavlja več takšnega 
tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet. Sanacija lokacije ne bi smela 



PE439.995v01-00 22/76 AM\810289SL.doc

SL

temeljiti na "odobreni prihodnji rabi", saj v realnosti po prenehanju delovanja obrata le 
redko pride do take rabe. Državam članicam z obstoječo nacionalno zakonodajo o varstvu tal 
bi morali omogočiti daljnosežnejše ukrepe.

Predlog spremembe 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek, ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti in v 
primeru, da onesnaženje tal in podtalnice 
na lokaciji predstavlja znatno tveganje za 
zdravje ljudi in okolje – pri čemer je 
onesnaženje posledica izvajanja dovoljenih 
dejavnosti s strani upravljavca, preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 
… – in ob upoštevanju pogojev, veljavnih 
za lokacijo obrata in določenih v skladu s 
točko (d) člena 12(1), upravljavec sprejme 
potrebne ukrepe za odstranitev, nadzor, 
obvladovanje ali zmanjševanje zadevnih 
nevarnih snovi, tako da lokacija, ob 
upoštevanju njene sedanje ali odobrene 
prihodnje rabe, ne predstavlja več 
takšnega tveganja.

Brez poseganja v prvi pododstavek, ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti in v 
primeru, da onesnaženje tal in podtalnice 
na lokaciji predstavlja tveganje za zdravje 
ljudi in okolje – pri čemer je onesnaženje 
posledica izvajanja dovoljenih dejavnosti s 
strani upravljavca, preden je dovoljenje za 
obrat posodobljeno prvič po … – in ob 
upoštevanju pogojev, veljavnih za lokacijo 
obrata in določenih v skladu s točko (d) 
člena 12(1), upravljavec sprejme potrebne 
ukrepe za odstranitev, nadzor, 
obvladovanje ali zmanjševanje zadevnih 
nevarnih snovi, tako da lokacija ne 
predstavlja več takšnega tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k besedilu, ki ga je uvedel Svet.

Predlog spremembe 199
Catherine Soullie

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek, ob Brez poseganja v prvi pododstavek, ob 
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dokončnem prenehanju dejavnosti in v 
primeru, da onesnaženje tal in podtalnice 
na lokaciji predstavlja znatno tveganje za 
zdravje ljudi in okolje – pri čemer je 
onesnaženje posledica izvajanja dovoljenih 
dejavnosti s strani upravljavca, preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 
… – in ob upoštevanju pogojev, veljavnih 
za lokacijo obrata in določenih v skladu s 
točko (d) člena 12(1), upravljavec sprejme 
potrebne ukrepe za odstranitev, nadzor, 
obvladovanje ali zmanjševanje zadevnih 
nevarnih snovi, tako da lokacija, ob 
upoštevanju njene sedanje ali odobrene 
prihodnje rabe, ne predstavlja več takšnega 
tveganja.

dokončnem prenehanju dejavnosti in v 
primeru, da onesnaženje tal in podtalnice 
na lokaciji predstavlja znatno tveganje za 
zdravje ljudi in okolje – pri čemer je 
onesnaženje posledica izvajanja dovoljenih 
dejavnosti s strani upravljavca, preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno prvič po 
… – in ob upoštevanju pogojev, veljavnih 
za lokacijo obrata in določenih v skladu s 
točko (d) člena 12(1), upravljavec sprejme 
potrebne ukrepe za odstranitev, nadzor, 
obvladovanje ali zmanjševanje zadevnih 
nevarnih snovi, tako da lokacija, ob 
upoštevanju njene sedanje ali prihodnje 
rabe, ki jo je pristojni organ odobril ob 
izdaji začetnega dovoljenja, ne predstavlja 
več takšnega tveganja.

Or. fr

Obrazložitev

Bistveno je, da se v tem odstavku poudari, da se mora lokacija vrniti v stanje, ki ustreza njeni 
trenutni ali dovoljeni ima prihodnji rabi, ob tem pa upoštevati tveganja za okolje in zdravje 
ljudi.

Predlog spremembe 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če se od upravljavca ne zahteva, da 
pripravi izhodiščno poročilo iz odstavka 2, 
upravljavec ob dokončnem prenehanju 
dejavnosti sprejme potrebne ukrepe za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje zadevnih nevarnih snovi, 
tako da lokacija ob upoštevanju njene 
sedanje ali odobrene prihodnje rabe ne 
predstavlja nobenega pomembnega
tveganja za zdravje ljudi ali okolje zaradi 
onesnaženja tal in podtalnice kot posledice 
dovoljenih dejavnosti in ob upoštevanju 
pogojev, veljavnih za lokacijo obrata, in 

4. Če se od upravljavca ne zahteva, da 
pripravi izhodiščno poročilo iz odstavka 2, 
upravljavec ob dokončnem prenehanju 
dejavnosti sprejme potrebne ukrepe za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje zadevnih nevarnih snovi do 
vsaj take mere, da lokacija ne predstavlja 
nobenega tveganja za zdravje ljudi ali 
okolje zaradi onesnaženja tal in podtalnice 
kot posledice dovoljenih dejavnosti in ob 
upoštevanju pogojev, veljavnih za lokacijo 
obrata, in določenih v skladu s točko (d) 
člena 12(1).
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določenih v skladu s točko (d) člena 12(1).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet. Sanacija lokacije ne bi smela 
temeljiti na "odobreni prihodnji rabi", saj v realnosti po prenehanju delovanja obrata le 
redko pride do take uporabe. Državam članicam z obstoječo nacionalno zakonodajo o varstvu 
tal bi morali omogočiti daljnosežnejše ukrepe.

Predlog spremembe 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Če se od upravljavca ne zahteva, da 
pripravi izhodiščno poročilo iz odstavka 2, 
upravljavec ob dokončnem prenehanju 
dejavnosti sprejme potrebne ukrepe za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje zadevnih nevarnih snovi, 
tako da lokacija ob upoštevanju njene 
sedanje ali odobrene prihodnje rabe ne 
predstavlja nobenega pomembnega
tveganja za zdravje ljudi ali okolje zaradi 
onesnaženja tal in podtalnice kot posledice 
dovoljenih dejavnosti in ob upoštevanju 
pogojev, veljavnih za lokacijo obrata, in 
določenih v skladu s točko (d) člena 12(1).

4. Če se od upravljavca ne zahteva, da 
pripravi izhodiščno poročilo iz odstavka 2, 
upravljavec ob dokončnem prenehanju 
dejavnosti sprejme potrebne ukrepe za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje zadevnih nevarnih snovi, 
tako da lokacija ne predstavlja nobenega 
tveganja za zdravje ljudi ali okolje zaradi 
onesnaženja tal in podtalnice kot posledice 
dovoljenih dejavnosti in ob upoštevanju 
pogojev, veljavnih za lokacijo obrata, in 
določenih v skladu s točko (d) člena 12(1).

Or. en

(Predlog spremembe k besedilu, ki ga je uvedel Svet. (Evropski parlament, prva obravnava, 
člen 25(4)).



AM\810289SL.doc 25/76 PE439.995v01-00

SL

Predlog spremembe 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Stališče Sveta
Člen 22 – odstavek 4 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Ta člen se razlaga v skladu z načeli, 
določenimi v členu 191(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Poleg tega 
države članice zagotovijo, da je splošna 
javnost ustrezno obveščena in sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za izvajanje teh 
določb.

Or. en

Predlog spremembe 203
Christa Klaß

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Časovni razmik med dvema obiskoma na 
kraju samem temelji na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj dovoljenju 
zadevnih obratov in ne sme presegati enega 
leta za najnevarnejše obrate in treh let za 
najmanj nevarne obrate.

Časovni razmik med dvema obiskoma na 
kraju samem temelji na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj dovoljenju 
zadevnih obratov in ne sme presegati enega 
leta za najnevarnejše obrate in desetih let 
za najmanj nevarne obrate.

Or. xm

Obrazložitev

V členih 7 in 8 je že določeno, da mora upravljavec obrata sporočiti organom, ali izpolnjuje 
pogoje v dovoljenju, kot tudi ob nesrečah in kršitvah pogojev, tako da imajo organi vedno na 
voljo relevantne podatke. Za dodatne preglede bi bila potrebna dodatna birokracija ter 
stroški za nacionalne organe in kmete. Zato zadostuje desetleten razmik med pregledi 
najmanj nevarnih obratov.
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Predlog spremembe 204
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Časovni razmik med dvema obiskoma na 
kraju samem temelji na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj dovoljenju
zadevnih obratov in ne sme presegati enega 
leta za najnevarnejše obrate in treh let za 
najmanj nevarne obrate.

Časovni razmik med dvema obiskoma ali 
enakovrednim načinom inšpekcijskih 
pregledov na kraju samem temelji na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj zadevnih obratov in ne sme 
presegati enega leta za najnevarnejše 
obrate in petih let za najmanj nevarne 
obrate.

Or. en

Obrazložitev

Čedalje bolj se uporabljajo novi načini inšpekcijskih pregledov, kot je elektronsko 
spremljanje s pomočjo moderne informacijske tehnologije, kar je lahko dobra alternativa 
inšpekcijskim obiskom in lahko zmanjša upravno obremenitev. 

Predlog spremembe 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Časovni razmik med dvema obiskoma na 
kraju samem temelji na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj dovoljenju
zadevnih obratov in ne sme presegati enega 
leta za najnevarnejše obrate in treh let za 
najmanj nevarne obrate.

Časovni razmik med dvema obiskoma na 
kraju samem temelji na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj zadevnih 
obratov in ne sme presegati enega leta za 
najnevarnejše obrate in petih let za najmanj 
nevarne obrate.

Or. en
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Predlog spremembe 206
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Časovni razmik med dvema obiskoma na 
kraju samem temelji na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj dovoljenju
zadevnih obratov in ne sme presegati enega 
leta za najnevarnejše obrate in treh let za 
najmanj nevarne obrate.

Časovni razmik med dvema obiskoma na 
kraju samem temelji na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj zadevnih 
obratov in ne sme presegati enega leta za 
najnevarnejše obrate in petih let za najmanj 
nevarne obrate.

Or. en

Obrazložitev

Pogostost inšpekcijskih pregledov glede na tveganje in v obliki obiskov lokacije je 
nesorazmerna za kmetijska gospodarstva. Sedanji predlog določa, da mora upravljavec 
napisati poročilo o skladnosti z zakonodajo glede postopkov odobritve in nemudoma poročati 
o kršitvah. Tako imajo organi vedno pri roki vse ustrezne informacije. Inšpekcijski pregledi 
vsakih pet let zadoščajo za manj nevarne obrate. Pri oceni tveganja je treba priznati sisteme z 
rednimi pregledi ali inšpekcijami, kot so sistemi zavarovanja za kmetije.

Predlog spremembe 207
Kriton Arsenis (Kriton Arsenis)

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pristojni organi lahko pri izvajanju 
tovrstnih izrednih inšpekcijskih pregledov 
od upravljavcev zahtevajo, da zagotovijo 
informacije, da se raziščejo razsežnosti 
nesreče, izrednega dogodka ali primera
neskladnosti, vključno z zdravstveno 
statistiko.

Or. en
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Predlog spremembe 208
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

(c) sodelovanje upravljavca v Sistemu 
Unije za okoljsko ravnanje in presojo 
(EMAS) ali izvajanje enakovrednih 
sistemov za ravnanje z okoljem.

Or. en

Obrazložitev

Sistem za ravnanje z okoljem lahko koristi pri sanaciji lokacije ter nadzoru onesnaževal. 
Vendar Sistem Unije za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ni edini obstoječi okoljski
sistem. Izvajanje direktive je treba olajšati tudi s pomočjo drugih podobnih sistemov za 
ravnanje z okoljem, kot je ISO.

Predlog spremembe 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali v 
drugih priznanih sistemih skladnosti za 
industrijo, kjer se opravljajo redni 
pregledi ali inšpekcije.

Or. en
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Predlog spremembe 210
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali v 
drugih priznanih sistemih skladnosti za 
industrijo, kjer se opravljajo redni 
pregledi ali inšpekcije.

Or. en

Obrazložitev

Pogostost inšpekcijskih pregledov glede na tveganje in v obliki obiskov lokacije je 
nesorazmerna za kmetijska gospodarstva. Sedanji predlog določa, da mora upravljavec 
napisati poročilo o skladnosti z zakonodajo glede postopkov odobritve in nemudoma poročati 
o kršitvah. Tako imajo organi vedno pri roki vse ustrezne informacije. Inšpekcijski pregledi 
vsakih pet let zadoščajo za manj nevarne obrate. Pri oceni tveganja je treba priznati sisteme z 
rednimi pregledi ali inšpekcijami, kot so sistemi zavarovanja za kmetije.

Predlog spremembe 211
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali v 
drugem enakovrednem standardiziranem 
sistemu za ravnanje z okoljem.

Or. en

Obrazložitev

V evropski industriji se veliko uporablja svetovni sistem za ravnanje z okoljem ISO 14001. 
Zato je pomembno v zakonodaji dovoliti tudi uporabo drugih standardiziranih sistemov za 
ravnanje z okoljem, enakovrednih sistemu EMAS.
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Predlog spremembe 212
Christofer Fjellner

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali v 
drugem enakovrednem standardiziranem 
sistemu za ravnanje z okoljem.

Or. en

Obrazložitev

Svet predlaga, da bi bilo treba pri pogostosti inšpekcijskih pregledov, ki jih opravljajo organi, 
med drugim upoštevati tudi vključitev obratov v evropski sistem za okoljsko ravnanje EMAS.  
Vendar se v posameznih državah pogosteje uporabljajo drugi sistemi za ravnanje z okoljem, 
kot je ISO 14001. Zato bi bilo treba upoštevati tudi sodelovanje v takih enakovrednih sistemih 
za ravnanje z okoljem.

Predlog spremembe 213
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

(c) sodelovanje v Sistemu Unije za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali 
ISO 14 001.

Or. en

Obrazložitev

Pri pripravi inšpekcijskih načrtov je treba poleg sistema EMAS vsekakor upoštevati, če 
upravljavci uporabljajo sistem za ravnanje v skladu z ISO 14001. Predlog spremembe skuša 
najti kompromis med stališčem Sveta in predlogom spremembe 44 iz prve obravnave v 
Parlamentu. 
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Predlog spremembe 214
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Osnutek poročila se pošlje zadevnemu 
upravljavcu in v treh mesecih po obisku na 
kraju samem se v skladu z določbami 
Direktive 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o dostopu javnosti do informacij o 
okolju omogoči javni dostop do končnega 
poročila.

Osnutek poročila se pošlje zadevnemu 
upravljavcu v dveh mesecih po obisku na 
kraju samem in v treh mesecih po obisku 
na kraju samem se v skladu z določbami 
člena 3 Direktive 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o dostopu javnosti do informacij o 
okolju omogoči javni dostop do končnega 
poročila.

Or. en

Obrazložitev

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Predlog spremembe 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) odobritev odstopanja v skladu s 
členom 15(4).

Or. de

Obrazložitev

Možnost omogočanja odlogov odstopanja od BAT je tako pomembna, da mora javnost 
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sodelovati v postopku sprejemanja odločitev v skladu z zahtevami Aarhuške konvencije. 

Predlog spremembe 216
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja 
sprejeta, pristojni organ da javnosti na 
razpolago – tudi prek spleta, če gre za točki 
(a) in (b) –, naslednje podatke:

2. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja 
sprejeta, pristojni organ da javnosti na 
razpolago – tudi prek spleta, če gre za 
točke (a) do (f) in odstavek 3 –, naslednje 
podatke:

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 54 iz prve obravnave.
Če naj bodo informacije javne, morajo biti dostopne na internetu.

Predlog spremembe 217
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja 
sprejeta, pristojni organ da javnosti na 
razpolago – tudi prek spleta, če gre za točki
(a) in (b) –, naslednje podatke:

2. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja 
sprejeta, pristojni organ da javnosti na 
razpolago – tudi prek spleta, če gre za 
točke (a) do (f) in odstavek 3 –, naslednje 
podatke:

Or. en

Obrazložitev

Glede na obveznosti iz aarhuške konvencije in stališče Evropskega parlamenta o večji 
preglednosti ne bi smeli omejiti informacij, ki naj bodo na voljo prek spleta, zgolj na tiste iz 
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točk a in b. Dostop prek spleta je za državljane bistven, saj jim lokalni registri običajno niso 
zlahka dostopni, obdobja posvetovanja pa so zakonsko omejena. Ravno tako bi imeli 
državljani z običajnim delovnim časom brez spletnega dostopa le težko vpogled v javne
registre, ki so običajno dostopni le v istem običajnem delovnem času.

Predlog spremembe 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja 
sprejeta, pristojni organ da javnosti na 
razpolago – tudi prek spleta, če gre za točki 
(a) in (b) –, naslednje podatke:

2. Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja 
sprejeta, pristojni organ da javnosti na 
razpolago – tudi prek spleta, če gre za 
točke (a), (b) in (f)–, naslednje podatke:

Or. en

(Ponovna vložitev dela predloga spremembe 54 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 219
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 28 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo 50 MW ali več, ne glede na vrsto 
uporabljenega goriva. 

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave s skupno dejansko vhodno 
toplotno močjo, večjo od 50 MW, ne glede 
na vrsto uporabljenega goriva.

Or. it

Obrazložitev

Zdravstvene ustanove in ustanove za nujno pomoč, ki imajo običajno rezervne obrate 
zmogljivosti za 30 do 50 % več energije, kot se je uporabi, je treba izključiti iz področja 
uporabe teh določb.
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Predlog spremembe 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 28 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo 50 MW ali več, ne glede na vrsto 
uporabljenega goriva.

To poglavje se uporablja za kurilne 
naprave s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo 20 MW ali več, ne glede na vrsto 
uporabljenega goriva.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba 20 MW, kot je predlagala Komisija. Če bo predlog spremembe sprejet, velja 
za celotno besedilo. Glede na presojo vpliva, ki jo je opravila Komisija, bi z znižanjem praga 
zmogljivosti na 20 MW zajeli najpomembnejše emisije ter stroškovno učinkovito zmanjšali 
količino najpomembnejših onesnaževal. Po ocenah bi koristi za zdravje pri tem znašale od 1 
do 2,6 milijarde evrov (koristi za okolje pri tem niso upoštevane).

Predlog spremembe 221
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Vsa dovoljenja za obrate, ki vsebujejo 
kurilne naprave, ki jim je odobrena izjema 
iz člena 4(4) Direktive 2001/80/ES in 
obratujejo po 1. januarju 2016, vključujejo 
pogoje, ki zagotavljajo, da emisije v zrak iz 
teh naprav ne presegajo mejnih vrednosti 
emisij iz dela 2 Priloge V.

Vsa dovoljenja za obrate, ki vsebujejo 
kurilne naprave, ki jim je odobrena izjema 
iz člena 4(4) Direktive 2001/80/ES in 
obratujejo po 1. januarju 2016, vključujejo 
pogoje, ki zagotavljajo, da emisije v zrak iz 
teh naprav ne presegajo mejnih vrednosti 
emisij iz dela 1 Priloge V.

Or. it

Obrazložitev

Ker gre za obstoječe obrate, so uporabljene mejne vrednosti za obstoječe obrate (priloga V, 
del 1), ne za nove obrate (priloga V, del 2).
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Predlog spremembe 222
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavki 1a - 1c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kurilne naprave, za katere se v državah
članicah uporabljajo nacionalni programi 
za zmanjševanje emisij, zakonsko določeni 
v skladu s členom 4(6) direktive 
2001/80/ES, lahko od leta 2016 še naprej 
uporabljajo ta program za znižanje ravni 
skupnih letnih emisij, ki naj bo jo dosegle 
z uporabo mejnih vrednosti emisij iz dela I 
Priloge V.
Kurilnim napravam, za katere velja ta 
program, ni treba upoštevati mejnih 
vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V ali, če 
je to ustrezno, stopenj razžveplanja iz 
člena 31.
Mejne vrednosti emisij za žveplov dioksid, 
dušikove okside in prah, ki so določene v 
dovoljenju za kurilno napravo, veljavnem 
31. decembra 2015, in so zlasti skladne z 
zahtevami iz direktiv 2001/80/ES in 
2008/1/ES, se vsaj ohranijo.

Or. en

Predlog spremembe 223
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

7. Kadar se zmogljivost kurilne naprave 
poveča, se mejne vrednosti emisij, 
določene v delu 2 Priloge V, uporabljajo za 
razširjen del naprave, ki ga zadeva 
sprememba, ter določijo glede na skupno 
vhodno toplotno moč celotne kurilne 
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naprave. Pri spremembi naprave, ki bi 
utegnila imeti posledice za okolje in 
zadeva del naprave z nazivno vhodno 
toplotno močjo 50 MW ali več, mejne 
vrednosti emisij iz dela 2 Priloge V veljajo 
za tisti del naprave, ki se je spremenil glede 
na vhodno toplotno moč celotne kurilne 
naprave.

naprave. Pri spremembi naprave, ki bi 
utegnila imeti posledice za okolje in 
zadeva del naprave z nazivno vhodno 
toplotno močjo 20 MW ali več, mejne 
vrednosti emisij iz dela 2 Priloge V veljajo 
za tisti del naprave, ki se je spremenil glede 
na vhodno toplotno moč celotne kurilne 
naprave.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 57 iz prve obravnave. Te naprave so glavni vir emisij 
in jih je zato treba uvrstiti na področje uporabe, kot je prvotno predlagala Komisija. Mejo 20 
MW je treba določiti tudi zaradi skladnosti s področjem uporabe direktive o sistemu 
Skupnosti za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 224
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

7. Kadar se zmogljivost kurilne naprave 
poveča, se mejne vrednosti emisij, 
določene v delu 2 Priloge V, uporabljajo za 
razširjen del naprave, ki ga zadeva 
sprememba, ter določijo glede na skupno 
vhodno toplotno moč celotne kurilne 
naprave. Pri spremembi naprave, ki bi 
utegnila imeti posledice za okolje in 
zadeva del naprave z nazivno vhodno 
toplotno močjo 50 MW ali več, mejne 
vrednosti emisij iz dela 2 Priloge V veljajo 
za tisti del naprave, ki se je spremenil glede 
na vhodno toplotno moč celotne kurilne 
naprave.

7. Kadar se zmogljivost kurilne naprave 
poveča, se mejne vrednosti emisij, 
določene v delu 2 Priloge V, uporabljajo za 
razširjen del naprave, ki ga zadeva 
sprememba, ter določijo glede na skupno 
vhodno toplotno moč celotne kurilne 
naprave. Pri spremembi naprave, ki bi 
utegnila imeti posledice za okolje in 
zadeva del naprave z dejansko vhodno 
toplotno močjo večjo od 50 MW, mejne 
vrednosti emisij iz dela 2 Priloge V veljajo 
za tisti del naprave, ki se je spremenil glede 
na vhodno toplotno moč celotne kurilne 
naprave.

Or. it

Obrazložitev

Zdravstvene ustanove in ustanove za nujno pomoč, ki imajo običajno rezervne obrate 
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zmogljivosti za 30 do 50 % več energije, kot se je uporabi, je treba izključiti iz področja 
uporabe teh določb.

Predlog spremembe 225
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 8 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) dizelske motorje; (a) dizelske in plinske motorje;

Or. en

Obrazložitev

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Predlog spremembe 226
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 8 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) dizelske motorje; (a) dizelske motorje na oddaljenih 
območjih in otokih, ki med seboj niso 
povezani;

Or. en

Obrazložitev

Splošno so priznane posebnosti v delovanju motorjev z notranjim izgorevanjem (dizelskih 
motorjev) na tekoča goriva, zlasti v električno izoliranih sistemih, kot so otoki, ki med seboj 
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niso povezani.

Predlog spremembe 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

9. Komisija za spodaj naštete kurilne 
naprave na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij ponovno preuči 
potrebo po vzpostavitvi mejnih vrednosti 
emisij za vso Unijo in potrebo po 
spremembi mejnih vrednosti emisij iz 
Priloge V:

črtano

(a) kurilne naprave iz odstavka 8;
(b) kurilne naprave, ki obratujejo v sklopu 
rafinerij, v katerih se samostojno ali z 
drugimi gorivi za lastne potrebe kot gorivo 
uporabljajo ostanki destilacij in pretvorb 
surove nafte, ob upoštevanju energetskih 
sistemov rafinerij;
(c) kurilne naprave, ki kot gorivo 
uporabljajo pline, ki niso zemeljski plin;
(d) kurilne naprave v kemičnih obratih, ki 
kot nekomercialno gorivo za lastne 
potrebe uporabljajo tekoče ostanke 
proizvodnje.
Komisija rezultate te preučitve do 31. 
decembra 2013 sporoči Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter jim po potrebi 
priloži zakonodajni predlog:

Or. en

Obrazložitev

Črta se preučitev, ki jo je uvedel Svet. Izključitev rafinerij ali kemične industrije iz področja 
uporabe mejnih vrednosti emisij iz poglavja III ni primerna.
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Predlog spremembe 228
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 9 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

9. Komisija za spodaj naštete kurilne 
naprave na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij ponovno preuči 
potrebo po vzpostavitvi mejnih vrednosti 
emisij za vso Unijo in potrebo po 
spremembi mejnih vrednosti emisij iz 
Priloge V:

9. Komisija za spodaj naštete kurilne 
naprave na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij za vsak sektor 
ponovno preuči potrebo po vzpostavitvi 
mejnih vrednosti emisij za vso Unijo in 
potrebo po spremembi mejnih vrednosti 
emisij iz Priloge V:

Or. en

Predlog spremembe 229
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 9 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

9. Komisija za spodaj naštete kurilne 
naprave na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij ponovno preuči 
potrebo po vzpostavitvi mejnih vrednosti 
emisij za vso Unijo in potrebo po 
spremembi mejnih vrednosti emisij iz 
Priloge V:

9. Komisija za spodaj naštete kurilne 
naprave na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij lahko ponovno 
preuči potrebo po vzpostavitvi mejnih 
vrednosti emisij za vso Unijo in potrebo po 
spremembi mejnih vrednosti emisij iz 
Priloge V, kadar je to potrebno, da se 
uskladijo z vrednostmi emisij, povezanimi 
z BAT:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu členu o preučitvi, ki ga uvaja Svet.
Morebitna izključitev naftne in kemične industrije iz pravno zavezujočih mejnih vrednosti 
emisij iz poglavja III ni sprejemljiva; če bi bilo treba mejne vrednosti emisij prilagoditi za ta 
sektor, je treba ohraniti možnost, da se to stori v skladu z BAT.
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Predlog spremembe 230
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 9 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Komisija rezultate te preučitve do 31. 
decembra 2013 sporoči Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter jim po potrebi 
priloži zakonodajni predlog:

Komisija rezultate te morebitne preučitve 
do 31. decembra 2013 sporoči Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter jim po potrebi 
priloži zakonodajni predlog:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu členu o preučitvi, ki ga uvaja Svet. Morebitna izključitev naftne 
in kemične industrije iz pravno zavezujočih mejnih vrednosti emisij iz poglavja III ni 
sprejemljiva; če bi bilo treba mejne vrednosti emisij prilagoditi za ta sektor, je treba ohraniti 
možnost, da se to stori v skladu z BAT.

Predlog spremembe 231
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 30 – odstavek 9 – pododstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za te naprave veljajo mejne vrednosti 
emisij, določene v Direktivi 2001/80/ES, 
dokler se ne pregledajo ustrezni 
referenčni dokumenti BAT v skladu s to
direktivo.

Or. it

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij iz Direktive 2001/80/ES se v več delih nanašajo na predlog prenovitve. 
Zaradi pravne varnosti je treba cilj skupnega stališča izrecno poudariti.
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Predlog spremembe 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 31

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na domače trdno 
gorivo, ki zaradi lastnosti tega goriva ne 
morejo izpolnjevati zahtev glede 
doseganja mejnih vrednosti emisij za 
žveplov dioksid iz člena 30(2) in (3), lahko 
države članice namesto tega uporabijo 
najnižje stopnje razžveplanja iz dela 5 
Priloge V skladno z pravili iz dela 6 
navedene priloge.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sprememba novega člena, ki ga uvaja Svet.

Predlog spremembe 233
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 31

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na domače trdno 
gorivo, ki zaradi lastnosti tega goriva ne 
morejo izpolnjevati zahtev glede doseganja 
mejnih vrednosti emisij za žveplov dioksid 
iz člena 30(2) in (3), lahko države članice 
namesto tega uporabijo najnižje stopnje 
razžveplanja iz dela 5 Priloge V skladno z 
pravili iz dela 6 navedene priloge.

Za kurilne naprave na domače trdno 
gorivo, ki zaradi lastnosti tega goriva ne 
morejo izpolnjevati zahtev glede doseganja 
mejnih vrednosti emisij za žveplov dioksid 
iz člena 30(2) in (3), lahko države članice 
namesto tega najpozneje do 31. decembra 
2017 uporabijo najnižje stopnje 
razžveplanja iz dela 5 Priloge V skladno z 
pravili iz dela 6 navedene priloge in ob 
predhodni odobritvi organa, pristojnega 
za tehnično poročilo iz člena 72(4)(a).

Komisija do 31. decembra 2013 oceni, ali 
se lahko odobri podaljšanje najnižjih 
stopenj razžveplanja iz dela 5 Priloge V, 
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zlasti ob upoštevanju najboljših 
razpoložljivih tehnologij in koristi, ki 
izhajajo iz zmanjšanja emisij SO2.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novim odstopanjem, ki jih je predlagal Svet.
Države članice, ki imajo naprave, za katere velja posebna stopnja razžveplanja, morajo 
tehnično utemeljiti neizvedljivost spoštovanja običajnih mejnih vrednosti emisij.

Predlog spremembe 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Stališče Sveta
Člen 32

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 32 Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Zaradi izvajanja prehodnega nacionalnega načrta se bodo emisije povečale. Določba lahko 
povzroči izkrivljanje konkurence v EU, saj so za nekatere kurilne naprave že bile zvedene 
naložbe za spoštovanje ustreznih mejnih vrednosti emisij, poleg tega pa prehodnega 
nacionalnega načrta ne bodo izvajale vse države članice.

Predlog spremembe 235
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2020
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2023
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 



AM\810289SL.doc 43/76 PE439.995v01-00

SL

dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih
oksidov.

dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih 
oksidov.

Or. xm

Obrazložitev

Da bi se zagotovil gladek prehod, bi bilo najbolje, da se za datum zaključka prehodnih 
nacionalnih načrtov določi leto 2023.

Predlog spremembe 236
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2020
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih 
oksidov.

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2022
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih 
oksidov.

Or. en
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Obrazložitev

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

Predlog spremembe 237
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2020
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih 
oksidov.

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2018
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih 
oksidov.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje za izvajanje prehodnih nacionalnih načrtov, predvideno v stališču, je predolgo in bi 
oviralo doseganje ciljev Unije za kakovost zraka, ki so zlasti določeni v tematski strategiji o 
onesnaževanju zraka. Predlog spremembe je dopusten, ker te določbe v predlogu Komisije ni 
bilo.
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Predlog spremembe 238
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2020 
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih 
oksidov.

1. Države članice lahko v obdobju od 1. 
januarja 2016 do 31. decembra 2020 
izdelajo in izvajajo prehodni nacionalni 
načrt, v katerega bodo zajete kurilne 
naprave, ki so pridobile prvo dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003. Za vsako od 
kurilnih naprav iz načrta bodo v njem 
zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid * in prah. Za plinske turbine in 
plinske motorje so v načrtu zajete samo 
emisije dušikovih oksidov in ogljikovega 
monoksida.

Or. en

Obrazložitev

Tudi ogljikov monoksid je treba vključiti v prehodne nacionalne načrte, če so mejne vrednosti 
emisij za CO določene v direktivi o kurilnih napravah na plin. V direktivo o velikih kurilnih 
napravah niso vključeni plinski motorji. Če bodo plinski motorji ostali vključeni v področje 
uporabe nove direktive, bi morala obstajati možnost, da se te naprave vključijo v prehodne 
nacionalne načrte. 

Predlog spremembe 239
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na 
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podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine se 
uporabijo mejne vrednosti emisij za 
dušikove okside, ki so za te naprave 
določene v delu B Priloge VI Direktive 
2001/80/ES. Zgornja meja za leti 2019 in 
2020 se izračuna na podlagi ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V 
k tej direktivi ali ustreznih stopenj 
razžveplanja iz dela 5 Priloge V k tej 
direktivi, če je to ustrezno. Pri določitvi 
zgornjih meja za leti 2017 in 2018 mora 
biti zagotovljeno linearno zmanjšanje 
zgornjih meja med leti 2016 in 2019.

podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine se 
uporabijo mejne vrednosti emisij za 
dušikove okside, ki so za te naprave 
določene v delu B Priloge VI Direktive 
2001/80/ES. Zgornja meja za leti 2022 in
2023 se izračuna na podlagi ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V 
k tej direktivi ali ustreznih stopenj 
razžveplanja iz dela 5 Priloge V k tej 
direktivi, če je to ustrezno. Pri določitvi 
zgornjih meja za obdobje od 2017 do 2021 
mora biti zagotovljeno linearno zmanjšanje 
zgornjih meja med leti 2016 in 2022.

Or. xm

Obrazložitev

Da bi se zagotovil gladek prehod, bi bilo najbolje, da se za datum zaključka prehodnih 
nacionalnih načrtov določi leto 2023.

Predlog spremembe 240
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na 
podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine se 
uporabijo mejne vrednosti emisij za 
dušikove okside, ki so za te naprave 
določene v delu B Priloge VI Direktive 
2001/80/ES. Zgornja meja za leti 2019 in 
2020 se izračuna na podlagi ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V 
k tej direktivi ali ustreznih stopenj 
razžveplanja iz dela 5 Priloge V k tej 

Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na 
podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine in plinske 
motorje se uporabijo mejne vrednosti 
emisij za dušikove okside in ogljikov 
monoksid, ki so za te naprave določene v 
delu B Priloge VI Direktive 2001/80/ES. 
Zgornja meja za leti 2019 in 2020 se 
izračuna na podlagi ustreznih mejnih 
vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V k tej 
direktivi ali ustreznih stopenj razžveplanja 
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direktivi, če je to ustrezno. Pri določitvi 
zgornjih meja za leti 2017 in 2018 mora 
biti zagotovljeno linearno zmanjšanje 
zgornjih meja med leti 2016 in 2019. 

iz dela 5 Priloge V k tej direktivi, če je to 
ustrezno. Pri določitvi zgornjih meja za leti 
2017 in 2018 mora biti zagotovljeno 
linearno zmanjšanje zgornjih meja med leti 
2016 in 2019.

Or. en

Obrazložitev

Tudi ogljikov monoksid je treba vključiti v prehodne nacionalne načrte, če so mejne vrednosti 
emisij za CO določene v direktivi o kurilnih napravah na plin. V direktivo o velikih kurilnih 
napravah niso vključeni plinski motorji. Če bodo plinski motorji ostali vključeni v področje 
uporabe nove direktive, bi morala obstajati možnost, da se te naprave vključijo v prehodne 
nacionalne načrte. 

Predlog spremembe 241
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na 
podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine se 
uporabijo mejne vrednosti emisij za 
dušikove okside, ki so za te naprave 
določene v delu B Priloge VI Direktive 
2001/80/ES. Zgornja meja za leti 2019 in 
2020 se izračuna na podlagi ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V 
k tej direktivi ali ustreznih stopenj 
razžveplanja iz dela 5 Priloge V k tej 
direktivi, če je to ustrezno. Pri določitvi 
zgornjih meja za leti 2017 in 2018 mora 
biti zagotovljeno linearno zmanjšanje 
zgornjih meja med leti 2016 in 2019. 
Kadar je naprava, zajeta v predhodnem 
nacionalnem načrtu, zaprta ali ne spada več 
v področje uporabe poglavja III, to ne sme 
voditi v povečanje skupnih letnih emisij iz 

Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na 
podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine se 
uporabijo mejne vrednosti emisij za 
dušikove okside, ki so za te naprave 
določene v delu B Priloge VI Direktive 
2001/80/ES. Zgornja meja za leto 2022 se 
izračuna na podlagi ustreznih mejnih 
vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V k tej 
direktivi ali ustreznih stopenj razžveplanja 
iz dela 5 Priloge V k tej direktivi, če je to 
ustrezno. Pri določitvi zgornjih meja za 
leta od 2017 do 2021 mora biti 
zagotovljeno linearno zmanjšanje zgornjih 
meja med leti 2016 in 2022. Kadar je 
naprava, zajeta v predhodnem nacionalnem 
načrtu, zaprta ali ne spada več v področje 
uporabe poglavja III, to ne sme voditi v 
povečanje skupnih letnih emisij iz 
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preostalih naprav, zajetih v tem načrtu. preostalih naprav, zajetih v tem načrtu.

Or. en

Obrazložitev

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Predlog spremembe 242
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na 
podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine se 
uporabijo mejne vrednosti emisij za 
dušikove okside, ki so za te naprave 
določene v delu B Priloge VI Direktive 
2001/80/ES. Zgornja meja za leti 2019 in 
2020 se izračuna na podlagi ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz dela 1 Priloge V 
k tej direktivi ali ustreznih stopenj 
razžveplanja iz dela 5 Priloge V k tej 
direktivi, če je to ustrezno. Pri določitvi 
zgornjih meja za leti 2017 in 2018 mora 
biti zagotovljeno linearno zmanjšanje 
zgornjih meja med leti 2016 in 2019.

Zgornja meja za leto 2016 se izračuna na 
podlagi zadevnih mejnih vrednosti emisij 
iz prilog III do VII Direktive 2001/80/ES 
ali, če je to ustrezno, na podlagi stopenj 
razžveplanja iz Priloge III Direktive 
2001/80/ES. Za plinske turbine se 
uporabijo mejne vrednosti emisij za 
dušikove okside, ki so za te naprave 
določene v delu B Priloge VI Direktive 
2001/80/ES. Pri določitvi zgornjih meja za 
leti 2017 in 2018 mora biti zagotovljeno 
linearno zmanjšanje zgornjih meja med leti 
2016 in 2018.

Or. en



AM\810289SL.doc 49/76 PE439.995v01-00

SL

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 32(1) stališča istega vlagatelja.

Predlog spremembe 243
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 32 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Prehodni nacionalni načrt vključuje tudi 
določbe o spremljanju in poročanju, ki 
upoštevajo izvedbena pravila, določena v 
skladu s točko (b) člena 41 , ter ukrepe, 
predvidene za vsako napravo, da se 
zagotovi pravočasna uskladitev z mejnimi 
vrednostmi emisij, ki bodo začele veljati 1. 
januarja 2021.

4. Prehodni nacionalni načrt vključuje tudi 
določbe o spremljanju in poročanju, ki 
upoštevajo izvedbena pravila, določena v 
skladu s točko (b) člena 41 , ter ukrepe, 
predvidene za vsako napravo, da se 
zagotovi pravočasna uskladitev z mejnimi 
vrednostmi emisij, ki bodo začele veljati 1. 
januarja 2024.

Or. xm

Obrazložitev

Da bi se zagotovil gladek prehod, bi bilo najbolje, da se za datum zaključka prehodnih 
nacionalnih načrtov določi leto 2023.

Predlog spremembe 244
Jutta Haug

Stališče Sveta
Člen 32 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 32a
Pristojni organi lahko odobrijo večje letno 
število obratovalnih ur, kot je določeno v 
delih 1, 2, 4 in 6 Priloge V, tistim kurilnim 
napravam, ki so pridobile dovoljenje pred 
27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
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pred 27. novembrom 2003 in da veljajo 
strožje mejne vrednosti emisij, s katerimi 
se lahko doseže enaka letna stopnja 
varstva okolja za to onesnaževalo.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanje je namenjeno upravljalcem, ki so vpeljali zgodnje ukrepanje za zmanjšanje 
onesnaženosti in ki ne smejo biti prikrajšani za nazaj zaradi naložb, ki so že skladne s 
strožjimi mejnimi vrednostmi emisij. Napravam, za katere velja odstopanje, je treba 
omogočiti večje letno število obratovalnih ur, če dosegajo enako stopnjo varstva okolja. 
Odstopanje je v skladu z deli 1, 2, 4 in 6 Priloge V in stališčem EP po prvi obravnavi. 

Predlog spremembe 245
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 32 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 32 a
Pristojni organi lahko odobrijo večje letno 
število obratovalnih ur, kot je določeno v 
delih 1 in 2 Priloge V, tistim kurilnim 
napravam na trdna goriva, ki so pridobile 
dovoljenje pred 27. novembrom 2002 ali 
katerih upravljavec je predložil popolno 
vlogo za dovoljenje pred tem datumom, 
pod pogojem da je naprava začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003 
in da je uvedla ali posodobila tehnične 
ukrepe za zmanjšanje emisij SO2 v skladu 
z zahtevami iz direktiv 2001/80/ES in 
2008/1/ES pred ...*. Te kurilne naprave se 
lahko izvzamejo iz zahteve po skladnosti z 
mejnimi vrednostmi emisij za SO2 iz 
razpredelnic v delu 1 in 2 Priloge V. 
Mejne vrednosti emisij, ki so določene v 
dovoljenjih za te kurilne naprave in so 
zlasti skladne z zahtevami iz direktiv 
2001/80/ES in 2008/1/ES, se lahko vsaj 
ohranijo, vendar ne smejo presegati 400 
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mg/Nm³.
 _________
*UL: Začetek veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja za obstoječe naprave na trdna goriva morajo biti taka, da upravljavci, ki so 
pravočasno uvedli ali posodobili naprave za zmanjševanje emisij v skladu z zahtevami iz 
direktive za velike kurilne naprave, ne bodo prikrajšani za nazaj, ker zgodaj ukrepali. Vendar 
bi moralo za te naprave veljati, da naj dosežejo vsaj najstrožje mejne vrednosti emisij iz 
direktive za velike kurilne naprave (Priloga III A), ki veljajo za nove naprave v skladu s 
členom 4(1) Direktive 2001/80/ES in obstoječe naprave v skladu s členom 4(3) Direktive 
2001/80/ES (400 mg/Nm3) .

Predlog spremembe 246
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Člen 32 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 32a
Pristojni organi lahko odobrijo večje letno 
število obratovalnih ur, kot je določeno v 
delih 1, 2, 4 in 6 Priloge V, tistim kurilnim 
napravam, ki so pridobile dovoljenje pred 
27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavci so predložili popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je naprava začela delovati 
pred 27. novembrom 2003 in da veljajo 
strožje mejne vrednosti emisij, s katerimi 
se lahko doseže enaka letna stopnja 
varstva okolja za to onesnaževalo.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja bi morala biti zasnovana bolj prožno, da se upravljavci, ki so zgodaj uvedli 
ukrepe za zmanjšanje emsij, ne bi bili kaznovani za nazaj. Napravam, za katere velja 
odstopanje in ki so že skladne s strožjimi mejnimi vrednostmi emisij, je treba omogočiti večje 
letno število obratovalnih ur, če dosegajo enako stopnjo varstva okolja.
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Predlog spremembe 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Stališče Sveta
Člen 33

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 33 Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Določba lahko povzroči izkrivljanje konkurence v Skupnosti, saj kurilnim napravam, ki jih 
zajema ta določba, ni treba vlagati v najboljše razpoložljive tehnologije, da bi upoštevale 
ustrezne mejne vrednosti emisij. Poleg tega bi lahko ogrozila okoljske cilje EU iz tematske 
strategije Komisije o onesnaževanju zraka – do leta 2020 zmanjšati emisije žveplovega 
dioksida za 82 % ter emisije dušikovih oksidov za 60 % v primerjavi z letom 2000.

Predlog spremembe 248
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. 
decembra 2023 se lahko kurilnim 
napravam odobri izvzetje od obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, če je to primerno, ter se jih lahko 
vključi v prehodni nacionalni program iz 
člena 32, v kolikor so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. 
decembra 2020 se lahko kurilnim 
napravam odobri izvzetje od obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, če je to primerno, ter se jih lahko 
vključi v prehodni nacionalni program iz 
člena 32, v kolikor so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje za kurilne naprave z omejenim trajanjem, predvideno v stališču, je 
predolgo in bi oviralo doseganje ciljev Unije za kakovost zraka, ki so zlasti določeni v 
tematski strategiji o onesnaževanju zraka. Predlog spremembe je dopusten, ker te določbe v 
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predlogu Komisije ni bilo. 

Predlog spremembe 249
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. 
decembra 2023 se lahko kurilnim 
napravam odobri izvzetje od obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, če je to primerno, ter se jih lahko 
vključi v prehodni nacionalni program iz 
člena 32, v kolikor so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

1. V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. 
decembra 2020 se lahko kurilnim 
napravam odobri izvzetje od obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, če je to primerno, ter se jih lahko 
vključi v prehodni nacionalni program iz 
člena 32, v kolikor so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je bolje usklajen z ostalimi evropskimi cilji, na primer s tematsko 
strategijo o onesnaževanju zraka.

Predlog spremembe 250
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 1 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) upravljavec kurilne naprave se s pisno 
izjavo, ki jo najpozneje 1. januarja 2014 
predloži pristojnemu organi, zaveže, da bo 
kurilno napravo uporabljal največ 20 000 
obratovalnih ur v obdobju od 1. januarja 
2016 do najkasneje 31. decembra 2023;

(a) upravljavec kurilne naprave se s pisno 
izjavo, ki jo najpozneje 1. januarja 2014 
predloži pristojnemu organu, zaveže, da bo 
kurilno napravo uporabljal največ 20 000 
obratovalnih ur v obdobju od 1. januarja 
2016 do najkasneje 31. decembra 2020;

Or. en
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Obrazložitev

Prehodno obdobje za kurilne naprave z omejenim trajanjem, predvideno v stališču, je 
predolgo in bi oviralo doseganje ciljev Unije za kakovost zraka, ki so zlasti določeni v 
tematski strategiji o onesnaževanju zraka. Predlog spremembe je dopusten, ker te določbe v 
predlogu Komisije ni bilo. 

Predlog spremembe 251
Esther de Lange

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 1 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) upravljavec kurilne naprave se s pisno 
izjavo, ki jo najpozneje 1. januarja 2014 
predloži pristojnemu organi, zaveže, da bo 
kurilno napravo uporabljal največ 20 000
obratovalnih ur v obdobju od 1. januarja 
2016 do najkasneje 31. decembra 2023;

(a) upravljavec kurilne naprave se s pisno 
izjavo, ki jo najpozneje 1. januarja 2014 
predloži pristojnemu organu, zaveže, da bo 
kurilno napravo uporabljal največ 20 000 
obratovalnih ur v obdobju od 1. januarja 
2016 do najkasneje 31. decembra 2020;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je bolje usklajen z ostalimi evropskimi cilji, na primer s tematsko 
strategijo o onesnaževanju zraka.

Predlog spremembe 252
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 1 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) upravljavec kurilne naprave se s pisno 
izjavo, ki jo najpozneje 1. januarja 2014 
predloži pristojnemu organi, zaveže, da bo 
kurilno napravo uporabljal največ 20 000
obratovalnih ur v obdobju od 1. januarja 
2016 do najkasneje 31. decembra 2023;

(a) upravljavec kurilne naprave se s pisno 
izjavo, ki jo najpozneje 1. januarja 2014 
predloži pristojnemu organu, zaveže, da bo 
kurilno napravo uporabljal največ 30.000
obratovalnih ur v obdobju od 1. januarja 
2016 do najkasneje 31. decembra 2023;

Or. en
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Obrazložitev

Odstopanja, ki jih je uvedel Svet, so izjemno pomembna za varno oskrbo z energijo v 
kritičnem obdobju 2016–2023, ko bo treba istočasno doseči cilje iz zelenega paketa. Za 
obstoječe naprave, ki naj bi bile izvzete, je treba število obratovalnih ur povečati na 30 000 
(na splošno) za obdobje 1.1.2016–31.12.2023, da se zagotovi varnost oskrbe z energijo ob 
upoštevanju dejstva, da naprave s tako osnovno obremenitvijo obratujejo s tehničnimi 
omejitvami (ne morejo obratovati pod minimalno tehnično obremenitvijo ali ob pogosto 
spreminjajočih se obremenitvah).

Predlog spremembe 253
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Pri kurilnih napravah s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 1500 MW, ki 
so začele obratovati pred 31. decembrom 
1986 in ki uporabljajo domače trdno 
gorivo z neto kurilno vrednostjo v višini 
manj kot 5800 kJ/kg, vsebnostjo vlage, 
večjo od 45 % po teži, skupno vsebnostjo 
vlage in pepela, večjo od 60 % po teži, in 
vsebnostjo kalcijevega oksida v pepelu, 
večjo od 10 %, je število obratovalnih ur iz 
točke (a) odstavka 1 32 000.

4. Pri kurilnih napravah, ki uporabljajo 
domače trdno gorivo z neto kurilno 
vrednostjo v višini manj kot 5800 kJ/kg, 
vsebnostjo vlage, večjo od 45 % po teži, 
skupno vsebnostjo vlage in pepela, večjo 
od 60 % po teži, in vsebnostjo kalcijevega 
oksida v pepelu, večjo od 10 %, je število 
obratovalnih ur iz točke (a) odstavka 1 
50 000.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja, ki jih je uvedel Svet, so izjemno pomembna za varno oskrbo z energijo v 
kritičnem obdobju 2016–2023, ko bo treba istočasno doseči cilje iz zelenega paketa. Za 
obstoječe naprave, ki naj bi bile izvzete, je treba število obratovalnih ur povečati na 30 000 
(na splošno) ter 50 000 (posebni primeri domačih trdnih goriv zelo slabe kakovosti) za 
obdobje 1.1.2016–31.12.2023, da se zagotovi varnost oskrbe z energijo ob upoštevanju 
dejstva, da naprave s tako osnovno obremenitvijo obratujejo s tehničnimi omejitvami (ne 
morejo obratovati pod minimalno tehnično obremenitvijo ali ob pogosto spreminjajočih se 
obremenitvah).
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Predlog spremembe 254
Antonio Masip Hidalgo

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 4 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Pri kurilnih napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo nad 900 
MW, ki so začele obratovati pred 31. 
decembrom 1975 in ki za gorivo 
uporabljajo mešanico nizkokaloričnih 
plinov iz metalurške predelave in premog, 
tako da je energija, ki jo daje premog 1,5-
krat večja od energije, ki jo daje plin, je 
število obratovalnih ur iz točke (a) 
odstavka 1 32 000.

Or. en

Predlog spremembe 255
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Člen 33 – odstavek 4 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Pri kurilnih napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo nad 900 
MW, ki jim je bilo prvo dovoljenje izdano 
po 1. juliju 1987 in ki za gorivo 
uporabljajo mešanico nizkokaloričnih 
plinov iz metalurške predelave in premog, 
tako da je energija, ki jo daje premog 1,5-
krat večja od energije, ki jo daje plin, je 
število obratovalnih ur iz točke (a) 
odstavka 1 32 000.

Or. en
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Predlog spremembe 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2023 se kurilno 
naprav lahko izvzame iz obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Do 31. decembra 2018 se kurilno 
napravo lahko izvzame iz obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Sprememba novega člena, ki ga uvaja Svet.

Predlog spremembe 257
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2023 se kurilno 
naprav lahko izvzame iz obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Do 31. decembra 2020 se kurilno 
napravo lahko izvzame iz obveznosti 
upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz 
člena 30(2) in stopenj razžveplanja iz člena 
31, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje za kurilne naprave z omejenim trajanjem, predvideno v stališču, je 
predolgo, področje uporabe pa preširoko. Če bi ju upoštevali, bi se oviralo doseganje ciljev 
Unije za kakovost zraka, ki so zlasti določeni v tematski strategiji o onesnaževanju zraka. 
Predlog spremembe je dopusten, ker te določbe v predlogu Komisije ni bilo. 
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Predlog spremembe 258
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 1 – točka (a) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) skupna nazivna vhodna toplotna moč 
kurilne naprave ne presega 200 MW;

(a) v primeru sistemov centralnega 
ogrevanja skupna nazivna vhodna toplotna 
moč kurilne naprave ne presega 200 MW, 
v primeru visoko učinkovitih naprav za 
soproizvodnjo toplote in električne 
energije pa velja, kot je predvideno v 
Direktivi 2004/8/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 
2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki 
temelji na rabi koristne toplote, na 
notranjem trgu z energijo1;
____
1UL L 52, 21.2.2004, str. 50.

Or. it

Obrazložitev

Pri centralizirani proizvodnji toplote je treba upoštevati, da so naprave za soproizvodnjo 
toplote in električne energije razlikujejo od drugih kurilnih naprav in da so zelo učinkovite 
(kot je potrjeno v šestem okoljskem akcijskem načrtu 2002-2012) in imajo zato nižje emisije.
Vse sisteme za soproizvodnjo toplote in energije je treba torej obravnavati enako, kot naprave 
za centralno ogrevanje, da bi se spodbujala soproizvodnja.

Predlog spremembe 259
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 1 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) skupna nazivna vhodna toplotna moč 
kurilne naprave ne presega 200 MW;

(a) skupna nazivna vhodna toplotna moč 
kurilne naprave ne presega 150 MW;

Or. en
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Obrazložitev

Prehodno obdobje za kurilne naprave z omejenim trajanjem, predvideno v stališču, je 
predolgo, področje uporabe pa preširoko. Če bi ju upoštevali, bi se oviralo doseganje ciljev 
Unije za kakovost zraka, ki so zlasti določeni v tematski strategiji o onesnaževanju zraka. 
Predlog spremembe je dopusten, ker te določbe v predlogu Komisije ni bilo. 

Predlog spremembe 260
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 1 – točka (c)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(c) vsaj 50 % proizvedene koristne toplote 
naprave je kot povprečje v obdobju petih 
let dobavljeno v obliki pare ali vroče vode 
v javno omrežje za daljinsko ogrevanje; in

(c) vsaj 50 % proizvedene koristne toplote 
naprave je kot povprečje v obdobju petih 
let dobavljeno v obliki pare ali vroče vode 
v javno omrežje za daljinsko ogrevanje ali 
za kateri drugi sistem, ki temelji na 
proizvodnji toplote in energije; in

Or. it

Obrazložitev

Pri centralizirani proizvodnji toplote je treba upoštevati, da so naprave za soproizvodnjo 
toplote in električne energije razlikujejo od drugih kurilnih naprav in da so zelo učinkovite 
(kot je potrjeno v šestem okoljskem akcijskem načrtu 2002-2012) in imajo zato nižje emisije. 
Vse sisteme za soproizvodnjo toplote in energije je treba torej obravnavati enako, kot naprave 
za centralno ogrevanje, da bi se spodbujala soproizvodnja.

Predlog spremembe 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 1 – točka (d)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) mejne vrednosti emisij za žveplov 
oksid, dušikove okside in prah, ki so 
določene v dovoljenju za kurilno napravo, 
veljavnem 31. decembra 2015, in so zlasti 
skladne z zahtevami iz direktiv 2001/80/ES 

(d) mejne vrednosti emisij za žveplov 
oksid, dušikove okside in prah, ki so 
določene v dovoljenju za kurilno napravo, 
veljavnem 31. decembra 2015, in so zlasti 
skladne z zahtevami iz direktiv 2001/80/ES 
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in 2008/1/ES, se vsaj ohranijo do 
31. decembra 2023.

in 2008/1/ES, se vsaj ohranijo do 
31. decembra 2018.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba novega člena, ki ga uvaja Svet.

Predlog spremembe 262
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 1 – točka (d)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(d) mejne vrednosti emisij za žveplov 
oksid, dušikove okside in prah, ki so 
določene v dovoljenju za kurilno napravo, 
veljavnem 31. decembra 2015, in so zlasti 
skladne z zahtevami iz direktiv 2001/80/ES 
in 2008/1/ES, se vsaj ohranijo do 
31. decembra 2023.

(d) mejne vrednosti emisij za žveplov 
oksid, dušikove okside in prah, ki so 
določene v dovoljenju za kurilno napravo, 
veljavnem 31. decembra 2015, in so zlasti 
skladne z zahtevami iz direktiv 2001/80/ES 
in 2008/1/ES, se vsaj ohranijo do 
31. decembra 2020.

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje za kurilne naprave z omejenim trajanjem, predvideno v stališču, je 
predolgo, področje uporabe pa preširoko. Če bi ju upoštevali, bi se oviralo doseganje ciljev 
Unije za kakovost zraka, ki so zlasti določeni v tematski strategiji o onesnaževanju zraka. 
Predlog spremembe je dopusten, ker te določbe v predlogu Komisije ni bilo. 

Predlog spremembe 263
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 35 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Vsaka država članica najkasneje 1. 
januarja 2016 Komisiji pošlje seznam vseh 
kurilnih naprav, za katere se uporablja 

2. Vsaka država članica najkasneje 1. 
januarja 2016 Komisiji pošlje seznam vseh 
kurilnih naprav, za katere se uporablja 
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odstavek 1, vključno z njihovo nazivno 
vhodno toplotno močjo, uporabljenimi 
vrstami goriva in veljavnimi mejnimi 
vrednostmi emisij za žveplov oksid, 
dušikove okside in prah. Države članice 
obenem za vsako kurilno napravo, za 
katero velja odstavek 1, v obdobju iz tega
odstavka letno obveščajo Komisijo o 
deležu proizvodnje koristne toplote, ki jo je 
vsaka naprava kot tekoče povprečje v 
obdobju petih let dobavila v obliki pare ali 
vroče vode v javno omrežje za daljinsko 
ogrevanje.

odstavek 1, vključno z njihovo nazivno 
vhodno toplotno močjo, uporabljenimi 
vrstami goriva in veljavnimi mejnimi 
vrednostmi emisij za žveplov oksid, 
dušikove okside in prah. Države članice 
obenem za vsako kurilno napravo, za 
katero velja odstavek 1, v obdobju iz tega 
odstavka letno obveščajo Komisijo o 
deležu proizvodnje koristne toplote, ki jo je 
vsaka naprava kot tekoče povprečje v 
obdobju petih let dobavila v obliki pare ali 
vroče vode v javno omrežje za daljinsko 
ogrevanje ali kateri drugi sistem, ki temelji 
na soproizvodnji toplote in energije.

Or. it

Obrazložitev

Pri centralizirani proizvodnji toplote je treba upoštevati, da so naprave za soproizvodnjo 
toplote in električne energije razlikujejo od drugih kurilnih naprav in da so zelo učinkovite 
(kot je potrjeno v šestem okoljskem akcijskem načrtu 2002-2012) in imajo zato nižje emisije. 
Vse sisteme za soproizvodnjo toplote in energije je treba torej obravnavati enako, kot naprave 
za centralno ogrevanje, da bi se spodbujala soproizvodnja.

Predlog spremembe 264
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 36

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 36
Geološko shranjevanje ogljikovega 

dioksida

črtano

1. Države članice zagotovijo, da so 
upravljavci vseh kurilnih naprav z 
nominalno proizvodnjo elektrike 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku 
veljavnosti Direktive 2009/31/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
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aprila 2009 o geološkem shranjevanju 
ogljikovega dioksida, ocenili, ali so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja,
(b) transportne zmogljivosti so tehnično in 
ekonomično izvedljive,
(c) naknadna vgradnja za zajem 
ogljikovega dioksida je tehnično in 
ekonomično izvedljiva.
2. Če so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, 
pristojni organ zagotovi, da se na območju 
shranjevanja na lokaciji naprave nameni 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje ogljikovega 
dioksida. Pristojni organ se na podlagi 
ocene iz odstavka 1 in drugih 
razpoložljivih informacij odloči, ali so 
pogoji izpolnjeni, zlasti glede varstva 
okolja in zdravja ljudi.

Or. it

Obrazložitev

Prekrivanju z drugimi direktivami, ki že veljajo, se je treba izogibati.

Predlog spremembe 265
Kriton Arsenis (Kriton Arsenis)

Stališče Sveta
Člen 38 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

1. Države članice skladno z delom 3 
Priloge V zagotovijo, da se izvaja 
spremljanje snovi, ki onesnažujejo zrak.
Države članice dajo javnosti na voljo 
povzetek posredovanih informacij.

Or. en
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Predlog spremembe 266
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 40 – odstavek 3 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

3a. Metode izračunavanje iz tega člena se 
ne uporabljajo za kurilne naprave s 
kombiniranim gorivom iz člena 30(2), ki 
uporabljajo odpadne pline iz proizvodnje 
jekla. Za te naprave se uporablja člen 
14(6).

Or. it

Obrazložitev

Merila za izračun, določena v členu 40, se ne morejo uporabiti zaradi tlaka odpadnih plinov v 
teh napravah.
Zato velja člen 14(6).

Predlog spremembe 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Stališče Sveta
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave za sosežig odpadkov 
na domače trdno gorivo, ki zaradi 
lastnosti tega goriva ne morejo 
izpolnjevati zahtev glede mejnih vrednosti 
emisij za žveplov dioksid iz dela 4 Priloge 
VI, lahko države članice namesto tega 
uporabijo najnižje stopnje razžveplanja iz 
dela 5 priloge V skladno s pravili iz dela 6 
navedene priloge.

Or. de

Obrazložitev

V Direktivah 2000/76/ES in 2001/80/ES se sosežig odpadkov dovoli v kurilnih napravah, ki 
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uporabljajo domača trda goriva, bogata z žveplom. Skupno stališče Sveta predvideva tudi 
možnost uporabe domačega premoga, bogatega z žveplom, čeprav ne v sosežigalnih 
napravah. Da bi se prihranile surovine in ravnalo enakopravno, je treba v skladu s pogoji o 
razžveplanju iz priloge V omogočiti tudi uporabo domačega premoga, bogatega z žveplom, v 
sosežigalnih napravah.

Predlog spremembe 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Člen 72 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih vrstah onesnaženja, 
podatki o mejnih vrednostih emisij, o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 14 in 15 ter o 
doseženem napredku glede razvoja in 
uporabe nastajajočih tehnologij v skladu s 
členom 27. Države članice omogočijo 
dostop do informacij iz prvega 
pododstavka v elektronski obliki.

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
Direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih učinkih na okolje, 
podatki o mejnih vrednostih emisij, o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 15 in 14, o 
odstopanjih, odobrenih v skladu s členom 
15(4) ter o doseženem napredku glede 
razvoja in uporabe nastajajočih tehnologij 
v skladu s členom 27.

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

Or. en
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Predlog spremembe 269
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 72 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih vrstah onesnaženja, 
podatki o mejnih vrednostih emisij, o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 14 in 15 ter o 
doseženem napredku glede razvoja in 
uporabe nastajajočih tehnologij v skladu s 
členom 27. Države članice omogočijo 
dostop do informacij iz prvega 
pododstavka v elektronski obliki.

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
Direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih vrstah onesnaženja, 
podatki o mejnih vrednostih emisij, o 
odstopanjih, odobrenih v skladu s členom 
15(4) in tam omenjenih razlogov, o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 14 in 15 ter o 
doseženem napredku glede razvoja in 
uporabe nastajajočih tehnologij v skladu s 
členom 27. Države članice omogočijo 
dostop do informacij iz prvega 
pododstavka v elektronski obliki.

Or. it

Obrazložitev

Odstopanja, ki jih odobrijo pristojni organi v skladu s členom 15, je treba v skladu s členom 
59(4) sporočiti Komisiji, da bi se izognili zlorabam pri napravah, ki uporabljajo organska 
topila.

Predlog spremembe 270
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 72 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih vrstah onesnaženja, 
podatki o mejnih vrednostih emisij, o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 14 in 15 ter o 
doseženem napredku glede razvoja in 

1. Države članice zagotovijo, da so 
Komisiji na voljo podatki o izvajanju te 
direktive, reprezentativni podatki o 
emisijah in drugih vrstah onesnaženja, 
podatki o mejnih vrednostih emisij, o 
uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij 
v skladu s členoma 14 in 15, zlasti o 
odobritvah izjem v skladu s členom 15(4)
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uporabe nastajajočih tehnologij v skladu s 
členom 27. Države članice omogočijo 
dostop do informacij iz prvega 
pododstavka v elektronski obliki.

ter o doseženem napredku glede razvoja in 
uporabe nastajajočih tehnologij v skladu s 
členom 27. Države članice omogočijo 
dostop do informacij iz prvega 
pododstavka v elektronski obliki.

Or. en

Predlog spremembe 271
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 72 – odstavek 4 – točka (a)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) pri kurilnih napravah, za katere velja 
člen 31, vsebnost žvepla v uporabljenem 
domačem trdnem gorivu in doseženo 
stopnjo razžveplanja, izraženo kot 
povprečje vsakega meseca, in

(a) pri kurilnih napravah, za katere velja 
člen 31, tehnično utemeljitev za 
neizvedljivost spoštovanja mejnih 
vrednosti emisij iz člena 33(2) in (3), 
vsebnost žvepla v uporabljenem domačem 
trdnem gorivu in doseženo stopnjo 
razžveplanja, izraženo kot povprečje 
vsakega meseca, in

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novim odstopanjem, ki jih je predlagal Svet. Države članice, ki imajo 
naprave, za katere velja posebna stopnja razžveplanja, morajo tehnično utemeljiti 
neizvedljivost spoštovanja običajnih mejnih vrednosti emisij.

Predlog spremembe 272
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Člen 72 – odstavek 4 – točka (b)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) pri kurilnih napravah, ki ne obratujejo 
več kot 1 500 obratovalnih ur na leto kot 
tekoče povprečje za obdobje petih let, 

(b) pri kurilnih napravah, ki ne obratujejo 
več kot 3000 obratovalnih ur na leto kot 
tekoče povprečje za obdobje petih let, 
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število obratovalnih ur na leto. število obratovalnih ur na leto.

Or. it

Obrazložitev

Verjamemo, da je 3000 obratovalnih ur na leto bolj reprezentančnih pri kurilnih napravah, ki 
pokrivajo vrhunce proizvodnje.

Predlog spremembe 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2012 
ponovno preuči potrebo: 

črtano

(a) po nadzoru emisij, ki nastanejo pri:
(i) izgorevanju goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 
50 MW; 
(ii) intenzivni reji goveda; in 
(iii) trošenju gnojila; in
(b) po določitvi v Prilogi I:
(i) različnih pragov zmogljivosti za rejo 
različnih vrst perutnine;
(ii) pragov zmogljivosti za hkratno rejo 
različnih živalskih vrst v istem obratu.
Rezultate te preučitve sporoči 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter jim 
po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Or. en
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Predlog spremembe 274
Mairead McGuinness

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2012 
ponovno preuči potrebo: 

črtano

(a) po nadzoru emisij, ki nastanejo pri:
(i) izgorevanju goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 
50 MW; 
(ii) intenzivni reji goveda; in 
(iii) trošenju gnojila; in
(b) po določitvi v Prilogi I:
(i) različnih pragov zmogljivosti za rejo 
različnih vrst perutnine;
(ii) pragov zmogljivosti za hkratno rejo 
različnih živalskih vrst v istem obratu.
Rezultate te preučitve sporoči 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter jim 
po potrebi priloži zakonodajni predlog.

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.

Predlog spremembe 275
Christa Klaß

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2012 
ponovno preuči potrebo: 

črtano
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(a) po nadzoru emisij, ki nastanejo pri:
(i) izgorevanju goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 
50 MW; 
(ii) intenzivni reji goveda; in 
(iii) trošenju gnojila; in
(b) po določitvi v Prilogi I:
(i) različnih pragov zmogljivosti za rejo 
različnih vrst perutnine;
(ii) pragov zmogljivosti za hkratno rejo 
različnih živalskih vrst v istem obratu.
Rezultate te preučitve sporoči 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter jim 
po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Or. xm

Obrazložitev

Pogon na zemeljski plin pri plinskih motorjih ni vedno možen, ampak mora obstajati tudi 
možnost za uporabo tekočih goriv. To je pomembno, če zemeljski plin ni dovolj dostopen. 
Predlagane mejne vrednosti je mogoče doseči le z uporabo najsodobnejše tehnologije z 
nesorazmerno veliko uporabo sveže vode in amoniaka. Mejne vrednosti, ki jih predlaga Svet, 
ne ustrezajo tistim iz direktive o velikih kurilnih napravah, kjer je določeno, da morajo 
izmerjene emisije dušikovih oksidov znašati od 120 do 350 mg/Nm³.

. 

Predlog spremembe 276
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (a) – podtočka (i)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(i) izgorevanju goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 
50 MW;

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Naprave s toplotno močjo manj kot 50 MW ne proizvajajo večjih emisij. Poleg tega ni 
referenčnih dokumentov BAT (BREFS).

Predlog spremembe 277
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2 – točka (a) – podtočka (ii)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ii) intenzivni reji goveda; in 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.

Predlog spremembe 278
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2 – točka (a) – podtočka (iii)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(iii) trošenju gnojila; in 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. Z izvajanjem direktive 
o nitratih na ravni držav članic je že bila uvedena restriktivna in dovršena politika za gnojila.
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Predlog spremembe 279
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2 – točka (a) – podtočke (iii a) - (iii d) (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(iiia) dejavnostih v obratih iz točk 2.1 in 
2.2 Priloge I, zlasti dioksinov in furanov; 
in
(iiib) dejavnostih v obratih iz točk 1.1 in 
1.2 Priloge I, zlasti živega srebra; in
(iiic) dejavnostih v obratih iz točk 2.1, 2.2, 
2.3 in 2.4 Priloge I, zlasti težkih kovin ali 
njihovih spojin, kot so arzen, kadmij, 
krom, cianidi, svinec, nikelj, baker, 
dioksina in furanov, perfluoriranih 
ogljikovodikov, fenolov, policikličnih 
aromatskih ogljikovodikov in žveplovega 
heksafluorida; in
(iiid) dejavnostih v vseh drugih obratih iz 
Priloge I, za katere je bilo v evropskem 
registru izpustov in prenosov onesnaževal 
za leto poročanja 2007 ugotovljeno, da 
prispevajo vsaj [20 %] skupnih emisij iz 
dejavnosti iz Priloge I. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet. Evropska varnostna mreža 
zagotavlja pomembno minimalno zaščito pred nadaljevanjem slabega izvajanja BAT. Nujno 
je, da Komisija oceni skupne emisije iz dejavnosti iz Priloge I in predlaga zakonodajne 
predloge za nadzor emisij iz tistih sektorjev, ki največ prispevajo k skupnim emisijam, v 
skladu z načelom preprečevanja onesnaževanja.

Predlog spremembe 280
Marianne Thyssen

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2 – točka (b)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) po določitvi v Prilogi I: črtano
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(i) različnih pragov zmogljivosti za rejo 
različnih vrst perutnine;
(ii) pragov zmogljivosti za hkratno rejo 
različnih živalskih vrst v istem obratu.

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatna klavzula o preučitvi 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. 

Predlog spremembe 281
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Člen 74

Stališče Sveta Predlog spremembe

Z namenom, da se lahko določbe te 
direktive prilagodijo znanstvenemu in 
tehničnemu napredku na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij, Komisija 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
76 glede prilagajanja delov 3 in 4 Priloge 
V, delov 2, 6, 7 in 8 Priloge VI in delov 5, 
6, 7 in 8 Priloge VII takšnemu 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

1. Z namenom, da se lahko določbe te 
direktive prilagodijo znanstvenemu in 
tehničnemu napredku na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij, Komisija, ne 
glede na člen 13(5a), dopolni in, če je 
ustrezno, prilagodi minimalne zahteve, 
določene v prilogah te direktive z 
delegiranimi akti v skladu s členom 76
vsaj glede naslednjega:
a) do 31. decembra 2011 določi mejne 
vrednosti emisij pa tudi zahteve po 
spremljanju in skladnosti zlasti za izpuste 
dioksinov in furanov iz obratov, ki 
izvajajo dejavnosti iz točk 2.1 in 2.2 
Priloge I;
b) do 31. decembra 2013 določi 
preprečevalne ukrepe, vključno z mejnimi 
vrednostmi emisij, za emisije živega srebra 
iz dejavnosti iz točk 1.1 in 1.2 Priloge I.
2. Komisija se pred sprejetjem ukrepov iz 
odstavka 1 posvetuje z ustreznim 
industrijskim sektorjem in nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo varstvo 
okolja, ter poroča o rezultatih posvetovanj 
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in o tem, kako jih je upoštevala.

Or. en

Obrazložitev

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Predlog spremembe 282
Richard Seeber

Stališče Sveta
Člen 74 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 74a
Minimalne zahteve za dejavnosti iz 

Priloge I
1. Ne glede na določbe člena 74, če ocena 
uporabe najboljših razpoložljivih 
tehnologij v dejavnostih, določenih v 
Prilogi I, ali o vplivu teh dejavnosti na 
okolje kot celoto pokaže, da je potrebno 
ukrepanje na ravni Unije, Komisija na 
podlagi referenčnih dokumentov BAT 
predstavi zakonodajni predlog za določitev 
mejnih vrednosti emisij ter zahteve po 
spremljanju in skladnosti kot minimalne 
zahteve za vso Unijo. Mejne vrednosti 
emisij se lahko dopolnijo z enakovrednimi 
parametri ali tehničnimi ukrepi, če se s 
temi parametri lahko doseže enaka 
stopnja varstva okolja.
2. Ko se določa potreba po minimalnih 
zahtevah iz odstavka 1, Komisija zlasti 
upošteva podatke, ki jih države članice
zagotovijo v skladu s členom 72(1).
3. Komisija se pred predstavitvijo 
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zakonodajnega predloga iz odstavka 1 
posvetuje s strokovnjaki iz držav članic 
EU ter z ustreznimi industrijskimi in 
nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo 
varstvo okolja, in poroča o rezultatih 
posvetovanj ter o tem, kako jih je 
upoštevala.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se skuša doseči kompromis med členom 15(4) tega stališča in 
predlogom spremembe 62 iz stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. Vendar pa se v 
nasprotju s predlogom spremembe 62 minimalne zahteve za dejavnosti, naštete v Prilogi I, kot 
predvideva člen 19 veljavne direktive 2008/1/ES, sprejmejo vsaka posebej in so predmet 
postopka soodločanja. Potreba po minimalnih zahtevah se zlasti določi na podlagi poročanja 
držav članic o izvajanju. 

Predlog spremembe 283
Kriton Arsenis (Kriton Arsenis)

Stališče Sveta
Člen 74 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 74a
Minimalne zahteve

1. Komisija ne glede na člen 67 v 
12 mesecih od objave referenčnega 
dokumenta BAT, v skladu s členom 14 in 
na podlagi zaključkov BAT v referenčnem 
dokumentu BAT, določi mejne vrednosti 
emisij pa tudi zahteve po spremljanju in 
skladnosti kot minimalne zahteve. Mejne 
vrednosti emisij se lahko dopolnijo z 
enakovrednimi parametri ali tehničnimi 
ukrepi, če se s temi parametri lahko 
doseže enaka stopnja varstva okolja.
Tovrstne minimalne zahteve so 
namenjene omejevanju velikih vplivov 
zadevnih dejavnosti ali obratov na okolje 
in temeljijo na vrednostih emisij, 
povezanih z BAT. 
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Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 69(2).
2. Komisija se pred sprejetjem izvedbenih 
ukrepov iz prvega odstavka posvetuje z 
ustreznim industrijskimi in nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo varstvo 
okolja, ter poroča o rezultatih 
posvetovanja in o tem, kako ga je 
upoštevala.
3. V skladu z odstavkoma 1 in 2 Komisija 
do 31. decembra 2011 določi mejne 
vrednosti emisij ter zahteve po 
spremljanju in skladnosti zlasti za izpuste 
dioksinov in furanov iz obratov, ki 
izvajajo dejavnosti iz točk 2.1 in 2.2 
Priloge I. 
Države članice ali njihovi pristojni organi 
lahko določijo strožje mejne vrednosti 
emisij za emisije dioksinov in furanov.
Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Or. en

Predlog spremembe 284
Elisabetta Gardini

Stališče Sveta
Člen 80 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členom 
2, členom 3(10) do (13), (17) do (22), (25) 
do (29) in (33) do (35), členom 4(2) in (3), 
členom 5(1), členom 7, členoma 8 in 10, 
členom 11(e) in (h), členom 12(1)(e) in (h), 
členom 13(7), členom 14(1)(c)(ii), členom 
14(1)(d), (e), (f) in (h), členom 14(2) do 

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členom 
2, členom 3(10) do (13), (17) do (22), (25) 
do (29) in (33) do (35), členom 4(2) in (3), 
členom 5(1), členom 7, členoma 8 in 10, 
členom 11(e) in (h), členom 12(1)(e) in (h), 
členom 13(7), členom 14(1)(c)(ii), členom 
14(1)(d), (e), (f) in (h), členom 14(2) do 
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(7), členom 15(2) do (5), členi 16, 17 in 19, 
členom 21(2) do (5), členoma 22 in 23, 
členom 24(2), (3) in (4), členi 27, 28 in 29, 
členom 30(3), (4), (7), (8) in (9), členi 31, 
32, 33, 34, 35 in 36, členom 38, členom 
40(2) in (3), členi 41, 42 in 43, členom 
45(1) in (2), členom 57(1), členom 58, 
členom 59(5), členom 63, členom 70(2) in 
(3), členi 71, 72 in 79, ter s prvim 
pododstavkom in točkami 1.4, 2.5(b), 3.1, 
4, 5, 6.1(c), 6.4(b), 6.9, 6.10 in 6.11 Priloge 
I, Prilogo II, točko 12 Priloge III, Prilogo 
V, točko (b) dela 1, točkami 2.2, 2.4, 3.1 in 
3.2 dela 4, točkama 2.5 in 2.6 dela 6 in 
točko 1.1(d) dela 8 Priloge VI, točko 2 
dela 4, točko 1 dela 5, točko 3 dela 7 
Priloge VII, točkami 1 in 2(c) dela 1, 
točkama 2 in 3 dela 2 in dela 3 Priloge VIII 
najkasneje do….

(7), členom 15(2) do (5), členi 16, 17 in 19, 
členom 21(2) do (5), členoma 22 in 23, 
členom 24(2), (3) in (4), členi 27, 28 in 29, 
členom 30(3), (4), (7), (8) in (9), členi 31, 
32, 33, 34, 35 in 36, členom 38, členom 
40(2) in (3), členi 41, 42 in 43, členom 
45(1) in (2), členom 57(1), členom 58, 
členom 59(5), členom 63, členom 70(2) in 
(3), členi 71, 72 in 79, ter s prvim 
pododstavkom in točkami 1.4, 2.5(b), 3.1, 
4, 5, 6.1(c), 6.4(b), 6.9, 6.10 in 6.11 Priloge 
I, Prilogo II, točko 12 Priloge III, Prilogo 
V, točko (b) dela 1, točkami 2.2, 2.4, 3.1 in 
3.2 dela 4, točkama 2.5 in 2.6 dela 6 in 
točko 1.1(d) dela 8 Priloge VI, točko 2 
dela 4, točko 1 dela 5, točko 3 dela 7 
Priloge VII, točkami 1 in 2(c) dela 1, 
točkama 2 in 3 dela 2 in dela 3 Priloge VIII 
najkasneje do 1. januarja 2016.

Navedene ukrepe uporabljajo od istega 
datuma.

Navedene ukrepe uporabljajo od istega 
datuma.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

UL: Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Or. it

Obrazložitev

Datum začetka veljave novih določb mora biti enak za vse naprave. S to spremembo se tudi 
odstranjuje neskladnost pri datumu razveljavitve Direktive 2001/80/ES iz člena 81(1).


