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Predlog spremembe 285
Martin Callanan

Stališče Sveta
Priloga I – uvodni del – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pri izračunavanju nazivne vhodne 
toplotne moči naprav iz točke 1.1 se za 
kurilne naprave, ki se uporabljajo v 
zdravstvenih ustanovah, v ta izračun 
vključi le običajna zmogljivost.

Or. en

Obrazložitev

EP je ta predlog spremembe sprejel na prvi obravnavi. Priznava potrebo po velikih rezervnih
zmogljivost v bolnišnicah, kar je bistveno za zagotavljanje nadaljevanja bolnikove oskrbe v 
primeru tehničnih okvar. Predlog spremembe tudi preprečuje, da bi bile bolnišnice kaznovane 
zaradi svojih potencialnih emisij, ne pa zaradi dejanskih emisij.

Predlog spremembe 286
Martin Callanan

Stališče Sveta
Priloga I – uvodni del – odstavek 1 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pri izračunavanju skupne nazivne vhodne 
moči naprav iz točke 1.1 kurilne naprave, 
katerih nazivna vhodna toplotna moč je 
manjša od 50 MW in ki ne obratujejo več 
kot 500 ur letno, se ne vključujejo v ta 
izračun.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno vnaša izvirno besedilo Komisije in AM 63 EP iz prve 
obravnave, namenjena obravnavi vprašanja o rezervnih zmogljivosti za zasilne generatorje, 
kot so tisti v bolnišnicah. Te naprave ne proizvajajo velikih emisij, saj načeloma delujejo le 
nekaj ur letno v primeru večjih električnih izpadov in/ali ob testiranju. Predlog spremembe 
prav tako izključuje zelo majhne naprave, pod 3 MW, kjer stroški in upravna obremenitev 
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njihove vključitve daleč presegajo koristi.

Predlog spremembe 287
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga I – točka 1.1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1.1. Izgorevanje goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo 50 MW ali 
več

1.1. Izgorevanje goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo 20 MW ali 
več

Or. en

Obrazložitev

Ponovna umestitev stališča in predlaganega besedila Komisije iz prve obravnave. Te naprave 
so vir velikih emisij, zato jih je treba obravnavati, kot je prvotno predlagala Komisija. Prag 
mora biti postavljen na 20 MW tudi zaradi skladnosti z direktivo o sistemu EU za trgovanje z 
emisijami.

Predlog spremembe 288
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Priloga I – točka 1.1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1.1. Izgorevanje goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo 50 MW ali 
več

1.1. Izgorevanje goriv v napravah s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo 20 MW ali 
več

Or. en

Obrazložitev

Ponovna umestitev stališča iz prve obravnave. Te naprave so velik vir emisij. Prag mora biti 
postavljen na 20 MW tudi zaradi skladnosti z direktivo o sistemu EU za trgovanje z emisijami. 
Ko gre za kurilne naprave v zdravstvenih ustanovah, se v izračun nazivne vhodne toplotne 
moči vključi le običajno zmogljivost.
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Predlog spremembe 289
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Priloga I – točka 1.1 – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pri izračunavanju skupne nazivne vhodne 
toplotne moči naprav iz točke 1.1. se za 
kurilne naprave, ki se uporabljajo v 
zdravstvenih ustanovah, v ta izračun 
vključi le običajno zmogljivost.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna umestitev stališča iz prve obravnave. Te naprave so velik vir emisij. Prag mora biti 
postavljen na 20 MW tudi zaradi skladnosti z direktivo o sistemu EU za trgovanje z emisijami. 
Ko gre za kurilne naprave v zdravstvenih ustanovah, se v izračun nazivne vhodne toplotne 
moči vključi le običajno zmogljivost.

Predlog spremembe 290
Anja Weisgerber

Stališče Sveta
Priloga I – točka 3.5

Stališče Sveta Predlog spremembe

3.5. Izdelava keramičnih izdelkov z 
žganjem, zlasti strešnikov, opek, 
ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali 
porcelana s proizvodno zmogljivostjo nad 
75 ton na dan in/ ali zmogljivostjo peči nad 
4 m3 in z vložkom v posamezno peč nad 
300 kg/

3.5. Izdelava keramičnih izdelkov z 
žganjem, zlasti strešnikov, opek, 
ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali 
porcelana s proizvodno zmogljivostjo nad 
75 ton na dan in z vložkom v posamezno 
peč nad 300 kg/m3

Or. en

Obrazložitev

Ponovna umestitev predloga spremembe 117, kot je bil sprejet na prvi obravnavi. Zelo 
majhne naprave, kot so intervalne peči ali neindustrijske peči, ki se uporabljajo v obrtniških 
delavnicah, bi morale ostati izven področja uporabe te direktive. S tem predlogom spremembe 
bi v Evropi prišlo do uskladitve in poenostavitve opredelitve naprav za keramiko, ob ohranitvi 
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varovanja okolja in zmanjšanju upravnega bremena.

Predlog spremembe 291
Richard Seeber

Stališče Sveta
Priloga I – točka 3.5

Stališče Sveta Predlog spremembe

3.5. Izdelava keramičnih izdelkov z 
žganjem, zlasti strešnikov, opek, 
ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali 
porcelana s proizvodno zmogljivostjo nad 
75 ton na dan in/ali zmogljivostjo peči nad 
4 m3 in z vložkom v posamezno peč nad 
300 kg/m3

3.5. Izdelava keramičnih izdelkov z 
žganjem, zlasti strešnikov, opek, 
ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali 
porcelana s proizvodno zmogljivostjo nad 
75 ton na dan in zmogljivostjo peči nad 4 
m3 in z vložkom v posamezno peč nad 300 
kg/m3 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ponovno delno umešča predlog spremembe 117 iz prve obravnave, 
njegov namen pa je odpraviti nejasnost s spremembo izraza "in/ali" v "in".

Predlog spremembe 292
Salvatore Tatarella

Stališče Sveta
Priloga I – točka 3.5

Stališče Sveta Predlog spremembe

3.5. Izdelava keramičnih izdelkov z 
žganjem, zlasti strešnikov, opek, 
ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali 
porcelana s proizvodno zmogljivostjo nad 
75 ton na dan in/ali zmogljivostjo peči nad 
4 m3 in z vložkom v posamezno peč nad 
300 kg/m3

3.5. Izdelava keramičnih izdelkov z 
žganjem, zlasti strešnikov, opek, 
ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali 
porcelana s proizvodno zmogljivostjo nad 
75 ton na dan in zmogljivostjo peči nad 4 
m3 in z vložkom v posamezno peč nad 300 
kg/m3

Or. it
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Obrazložitev

Besedilo Sveta v enaki meri ustvarja zmedo in negotovost kot sedanja direktiva, saj ne pove, 
ali sta merili za določanje področja uporabe alternativni ali dopolnilni.

Predlog spremembe 293
Miroslav Ouzký

Stališče Sveta
Priloga I – točka 5.3 – točka a – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan, ki obsega 
eno ali več naslednjih dejavnosti, razen 
dejavnosti iz Direktive Sveta 91/271/EGS z 
dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne 
odpadne vode1:

(a) Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z 
zmogljivostjo nad 50 ton suhih odpadkov 
na dan, ki obsega eno ali več naslednjih 
dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive 
Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o 
čiščenju komunalne odpadne vode1:

Or. en

Predlog spremembe 294
Miroslav Ouzký

Stališče Sveta
Priloga I – točka 5.3 – točka b – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) Odstranjevanje ali kombinacija 
odstranjevanja in predelave nenevarnih 
odpadkov z zmogljivostjo nad 75 ton na 
dan, ki obsega eno ali več naslednjih 
dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive 
91/271/EGS:

(b) Odstranjevanje ali kombinacija 
odstranjevanja in predelave nenevarnih 
odpadkov z zmogljivostjo nad 75 ton suhih 
odpadkov na dan, ki obsega eno ali več 
naslednjih dejavnosti, razen dejavnosti iz 
Direktive 91/271/EGS:

Or. en
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Predlog spremembe 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga I – točka 5.3 – točka b – odstavek 1 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) Odstranjevanje ali kombinacija 
odstranjevanja in predelave nenevarnih 
odpadkov z zmogljivostjo nad 75 ton na 
dan, ki obsega eno ali več naslednjih 
dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive 
91/271/EGS:

(b) Odstranjevanje ali kombinacija 
odstranjevanja in predelave nenevarnih 
odpadkov z zmogljivostjo nad 50 ton na 
dan, ki obsega eno ali več naslednjih 
dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive 
91/271/EGS:

Or. en

Obrazložitev

Ponovno vzpostavljanje praga iz predloga Komisije.

Predlog spremembe 296
Miroslav Ouzký

Stališče Sveta
Priloga I – točka 5.3 – točka b – odstavek 1 – točka i

Stališče Sveta Predlog spremembe

(i) biološko obdelavo; črtano

Or. en

Predlog spremembe 297
Miroslav Ouzký

Stališče Sveta
Priloga I – točka 5.3 – točka b – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če je anaerobna presnova edina dejavnost 
obdelave odpadkov, ki se izvaja, je prag 
zmogljivosti za to dejavnost 100 ton na 

črtano
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dan.

Or. en

Predlog spremembe 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga I – točka 5.3 – točka b – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Če je anaerobna presnova edina dejavnost 
obdelave odpadkov, ki se izvaja, je prag 
zmogljivosti za to dejavnost 100 ton na 
dan.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ponovno vzpostavljanje praga iz predloga Komisije.

Predlog spremembe 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Stališče Sveta
Priloga I – točka 6.6 – črka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

a) z več kot 40 000 mesti za perutnino; a) z več kot 40 000 mesti za perutnino, 
razen za prepelice;

Or. fr

Obrazložitev

Direktiva uvršča prepelice (0,25 kg) v kategorijo perutnine in tako enači njihovo rejo z rejo 
piščancev (2 kg) ali puranov (10 kg), čeprav v resnici bistveno manj vplivajo na okolje. Zato 
je nujno upoštevati posebne značilnosti reje prepelic v primerjavi z drugimi vrstami 
perutninske reje. Uporaba direktive za rejo prepelic ni sorazmerna in je ni mogoče upravičiti 
z okoljskimi razlogi. Če te razlike ne bodo upoštevane, obstaja nevarnost, da bo reja prepelic 
v Evropi izginila in bo izgubljenih na stotine delovnih mest.
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Predlog spremembe 300
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 2 – razpredelnica – stolpec "Tekoča goriva" – opomba 1 in 2 
(novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Tekoča goriva Tekoča goriva
350 3501

250 2502

200 200
1 Razen v primeru najbolj oddaljenih regij, kjer 
velja vrednost 850 mg/Nm3
2 Razen v primeru najbolj oddaljenih regij, kjer 
veljajo vrednosti od 850 do 250 
mg/Nm3(enakomerno upadanje).

Or. en

Predlog spremembe 301
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 2 – odstavek 1 a (novo) (za razpredelnico)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave 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 tehnične 
ukrepe ali je bila prenovljena za 
zmanjšanje emisij SO2 v skladu z 
zahtevami iz direktiv 2001/80/ES in 
2008/1/EE pred ...*, ni treba upoštevati 
mejnih vrednosti emisij za SO2 iz prejšnje 
razpredelnice. Mejne vrednosti emisij, ki 
so določene v dovoljenjih za te kurilne 
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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 mg/Nm³.
UL: Datum začetka 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 so 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.

Predlog spremembe 302
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 2 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Za kurilne naprave 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 začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 1 500
obratovalnih ur na leto kot povprečje v 
obdobju petih let, velja mejna vrednost za 
emisije žveplovega dioksida 800 mg/Nm3.

2. Za kurilne naprave 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 začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 3 000
obratovalnih ur na leto kot povprečje v 
obdobju petih let, velja mejna vrednost za 
emisije žveplovega dioksida 800 mg/Nm3.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)
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Predlog spremembe 303
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 2 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na tekoča 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 začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 1 500
obratovalnih ur na leto kot povprečje v 
obdobju petih let, velja mejna vrednost za 
emisije žveplovega dioksida 850 mg/Nm3 
za naprave, katerih skupna nazivna vhodna 
toplotna moč ne presega 300 MW, in 400 
mg/Nm3 za naprave, katerih 
skupna nazivna vhodna toplotna moč je 
nad 300 MW.

Za kurilne naprave na tekoča 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 začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 3 000
obratovalnih ur na leto kot povprečje v 
obdobju petih let, velja mejna vrednost za 
emisije žveplovega dioksida 850 mg/Nm3 
za naprave, katerih skupna nazivna vhodna 
toplotna moč ne presega 300 MW, in 400 
mg/Nm3 za naprave, katerih 
skupna nazivna vhodna toplotna moč je 
nad 300 MW.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Predlog spremembe 304
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 2 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za del kurilne naprave, ki odvaja odpadne 
pline skozi eno ali več posebnih odvodnih 
cevi v skupnem odvodniku in ki ne 
obratuje več kot 1 500 obratovalnih ur na 
leto kot povprečje v obdobju petih let, 
lahko veljajo mejne vrednosti emisij iz 
prejšnjih dveh odstavkov glede na skupno 
nazivno vhodno toplotno moč celotne 
kurilne naprave. V takih primerih se 
emisije skozi vsako izmed odvodnih cevi 
spremljajo ločeno.

Za del kurilne naprave, ki odvaja odpadne 
pline skozi eno ali več posebnih odvodnih 
cevi v skupnem odvodniku in ki ne 
obratuje več kot 3 000 obratovalnih ur na 
leto kot povprečje v obdobju petih let, 
lahko veljajo mejne vrednosti emisij iz 
prejšnjih dveh odstavkov glede na skupno 
nazivno vhodno toplotno moč celotne 
kurilne naprave. V takih primerih se 
emisije skozi vsako izmed odvodnih cevi 
spremljajo ločeno.
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Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Predlog spremembe 305
Antonio Masip Hidalgo

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 2 – odstavek 4 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilno napravo s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo večjo od 900 MW, 
ki je začela delovati pred 31. decembrom 
1975 in ki kot gorivo uporablja mešanico 
nizkokaloričnih plinov iz metalurške 
predelave in premog, tako da je energija, 
ki jo daje premog, 1,5 krat energije, ki jo 
daje plin, in ki ne obratuje več kot 1 500 
ur letno kot povprečje v obdobju petih let, 
velja za emisije SO2 mejna vrednost 1000 
mg/Nm3 .

Or. en

Predlog spremembe 306
Antonio Masip Hidalgo

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 3 – odstavek 2 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilno napravo s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo večjo od 900 MW, 
ki je začela delovati pred 31. decembrom 
1975 in ki kot gorivo uporablja mešanico 
nizkokaloričnih plinov iz metalurške 
predelave in premog, tako da je energija, 
ki jo daje premog, 1,5 krat energije, ki jo 
daje plin, in ki ne obratuje več kot 1 500 
ur letno kot povprečje v obdobju petih let, 
velja za emisije SO2 mejna vrednost 1000 
mg/Nm3.
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Or. en

Predlog spremembe 307
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 4 – razpredelnica – stolpec "Tekoča goriva" – opomba 1 a 
(novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Tekoča goriva Tekoča goriva

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) Razen v primeru najbolj oddaljenih regij, kjer 
velja vrednost 450 mg/Nm3.

Or. en

Predlog spremembe 308
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 4 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča 
goriva s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo, ki ne presega 500 MW, ki so 
pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 
2002 ali katerih upravljavec je predložil 
popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 1 500
obratovalnih ur na leto kot povprečje za 
obdobje petih let, se uporablja mejna 
vrednost emisij za NOx v višini 450 
mg/Nm3.

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča 
goriva s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo, ki ne presega 500 MW, ki so 
pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 
2002 ali katerih upravljavec je predložil 
popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 3 000
obratovalnih ur na leto kot povprečje za 
obdobje petih let, se uporablja mejna 
vrednost emisij za NOx v višini 450 
mg/Nm3.

Or. it
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(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Predlog spremembe 309
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 4 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča 
goriva s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo, ki ne presega 500 MW, ki so 
pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 
2002 ali katerih upravljavec je predložil 
popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 1 500 
obratovalnih ur na leto kot povprečje za 
obdobje petih let, se uporablja mejna 
vrednost emisij za NOx v višini 450 
mg/Nm3.

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča 
goriva s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo, ki ne presega 500 MW, ki so 
pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 
2002 ali katerih upravljavec je predložil 
popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je začela 
obratovati najkasneje 27. novembra 2003, 
in ki ne obratujejo več kot 1 500 
obratovalnih ur na leto kot povprečje za 
obdobje petih let, se uporablja mejna 
vrednost emisij za NOx v višini 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 za naprave na 
domača trdna goriva, ki vsebujejo manj 
kot 10 % hlapnih snovi).

Or. en

Predlog spremembe 310
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 4 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na trdna goriva s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 500 MW, ki so pridobile dovoljenje 
pred 1. julijem 1987 in ki ne obratujejo več 
kot 1 500 obratovalnih ur na leto kot 
povprečje za obdobje petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 
mg/Nm3. 

Za kurilne naprave na trdna goriva s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo
nad 500 MW, ki so pridobile dovoljenje 
pred 1. julijem 1987 in ki ne obratujejo več 
kot 1 500 obratovalnih ur na leto kot 
povprečje za obdobje petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 za naprave na 
domača trdna goriva, ki vsebujejo manj 
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kot 10 % hlapnih snovi)

Or. en

Predlog spremembe 311
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 4 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na tekoča goriva s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 500 MW, ki so pridobile dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavec je predložil popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je začela obratovati najkasneje 
27. novembra 2003, in ki ne obratujejo več 
kot 1 500 obratovalnih ur na leto kot 
povprečje za obdobje petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx v višini 400 
mg/Nm3.

Za kurilne naprave na tekoča goriva s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo 
nad 500 MW, ki so pridobile dovoljenje 
pred 27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavec je predložil popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je začela obratovati najkasneje 
27. novembra 2003, in ki ne obratujejo več 
kot 3 000 obratovalnih ur na leto kot 
povprečje za obdobje petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx v višini 400 
mg/Nm3.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Predlog spremembe 312
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 4 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za del kurilne naprave, ki odvaja odpadne 
pline skozi eno ali več posebnih odvodnih 
cevi v skupnem odvodniku in ki ne 
obratuje več kot 1 500 obratovalnih ur na 
leto kot povprečje v obdobju petih let lahko 
veljajo mejne vrednosti emisij iz prejšnjih 
treh odstavkov glede na skupno nazivno 
vhodno toplotno moč celotne kurilne 

Za del kurilne naprave, ki odvaja odpadne 
pline skozi eno ali več posebnih odvodnih 
cevi v skupnem odvodniku in ki ne 
obratuje več kot 3 000 obratovalnih ur na 
leto kot povprečje v obdobju petih let lahko 
veljajo mejne vrednosti emisij iz prejšnjih 
treh odstavkov glede na skupno nazivno 
vhodno toplotno moč celotne kurilne 
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naprave. V takih primerih se emisije 
skozi vsako izmed odvodnih cevi 
spremljajo ločeno.

naprave. V takih primerih se emisije 
skozi vsako izmed odvodnih cevi 
spremljajo ločeno.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Predlog spremembe 313
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 4 – odstavek 6 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na domača trdna 
goriva s skupno nazivno vhodno toplotno 
močjo nad 300 MW se uporablja mejna 
vrednost emisij za NOx v višini 400 
mg/Nm3.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Obrazložitev

Ker obstaja izjema za mejne vrednosti SO2 v kurilnih napravah na domača trdna goriva (člen 
31), je treba omogočiti izjemo tudi za mejne vrednosti NOx, saj imajo domača trdna goriva 
običajno nizko toplotno stopnjo.

Predlog spremembe 314
Christa Klaß

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – točka 5 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot tekoča goriva 
uporabljajo lahke in srednje težke destilate, 
velja mejna vrednost za emisije za NOx v 
višini 90 mg/Nm in za CO v višini 100 

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot tekoča goriva 
uporabljajo lahke in srednje težke destilate, 
velja mejna vrednost za emisije za NOx v 
višini 120 mg/Nm3 in za CO v višini 100 
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mg/Nm3. mg/Nm3, če za delovanje uporabljajo 
nadomestno gorivo manj kot 500 
obratovalnih ur letno.

Or. de

Obrazložitev

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Predlog spremembe 315
Christa Klaß

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – točka 5 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine za nujne primere, ki
obratujejo manj kot 500 obratovalnih ur na 
leto, se mejne vrednosti emisij iz te točke 
ne uporabljajo. Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalne ure.

Za plinske turbine za nujne primere ali za 
tiste, ki oskrbujejo z energijo le v 
trenutkih največje porabe ter obratujejo 
manj kot 500 obratovalnih ur na leto, se 
mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo. Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalne ure.

Or. de

Obrazložitev

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Predlog spremembe 316
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – razpredelnica – naslov

Stališče Sveta Predlog spremembe

Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za 
NOx in CO za kurilne naprave na plin

Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx 
za kurilne naprave na plin

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti na novo predlagani uvedbi mejnih vrednosti emisij CO iz kurilnih naprav 
na plin. V skladu z načelom subsidiarnosti bi emisije CO morale biti v nacionalni pristojnosti.

Predlog spremembe 317
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – razpredelnica – stolpec "CO"

Stališče Sveta Predlog spremembe

CO črtano
100
-
-
100
-
100

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti na novo predlagani uvedbi mejnih vrednosti emisij CO iz kurilnih naprav 
na plin. V skladu z načelom subsidiarnosti bi emisije CO morale biti v nacionalni pristojnosti.
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Predlog spremembe 318
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – razpredelnica

Stališče Sveta

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx in CO za kurilne naprave na plin:

NOx CO

Kurilne naprave, ki uporabljajo zemeljski plin, 
razen plinskih turbin in plinskih motorjev 

100 100

Kurilne naprave, ki uporabljajo plavžni plin, 
pline iz koksarniške peči ali nizkokalorične 
pline iz uplinjanja ostankov destilacij,razen 
plinskih turbin in plinskih motorjev

200 (4) --

Kurilne naprave, ki uporabljajo druge pline, 
razen plinskih turbin in plinskih motorjev 

200 (4) --

Plinske turbine (vključno s plinskimi turbinami 
s kombiniranim krožnim procesom), ki kot 
gorivo uporabljajo zemeljski plin(1)

50 (2)(3) 100

Plinske turbine (vključno s plinskimi turbinami 
s kombiniranim krožnim procesom), ki kot 
gorivo uporabljajo druge pline(4)

120 --

Plinski motorji 100 100

Predlog spremembe Parlamenta
NOx CO

Kurilne naprave, ki uporabljajo zemeljski plin, 
s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, ki 
ne presega 300 MW, razen plinskih turbin in 
plinskih motorjev 

150 100

Kurilne naprave, ki uporabljajo plavžni plin, 
pline iz koksarniške peči ali nizkokalorične 
pline iz uplinjanja ostankov destilacij,razen 
plinskih turbin in plinskih motorjev

200 (4) --

Kurilne naprave, ki uporabljajo druge pline, 
razen plinskih turbin in plinskih motorjev 

200 (4) --

Plinske turbine (vključno s plinskimi turbinami 
s kombiniranim krožnim procesom), ki kot 
gorivo uporabljajo zemeljski plin(1)

50 (2)(3) 100

Plinske turbine (vključno s plinskimi turbinami 
s kombiniranim krožnim procesom), ki kot 
gorivo uporabljajo druge pline(4)

120 --

Plinski motorji 200 200
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Or. en

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij NOx za sedanje kurilne naprave na plin bi morale biti dosegljive brez 
nesorazmerno velikih stroškov v primerjavi s koristjo za okolje. Predlagane mejne vrednosti 
emisij za sedanje kotle < 300 MW in plinske motorje ne morejo biti izpolnjene le z uporabo 
primarnih ukrepov, ampak zahtevajo uvedbo nesorazmernih sekundarnih naprav za 
zmanjšanje emisij.

Predlog spremembe 319
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – razpredelnica – vrstica 7 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

NOx CO

Plinski motorji, ki kot gorivo uporabljajo 
nizkokalorične pline iz metalurške predelave 
in zemeljski plin

200 -

Or. en

Predlog spremembe 320
Antonio Masip Hidalgo

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – opomba 4 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(4a) 200 mg/Nm3 za plinske motorje, ki 
kot gorivo uporabljajo nizkokalorične 
pline iz metalurške predelave in zemeljski 
plin

Or. en



PE440.003v01-00 22/42 AM\810395SL.doc

SL

Predlog spremembe 321
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – odstavek 2 (pod opombami)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), se mejne vrednosti emisij NOx 
in CO iz te točke uporabljajo le pri več kot 
70 % obremenitvi.

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom) se mejne vrednosti emisij NOx 
iz te točke uporabljajo le pri več kot 70 % 
obremenitvi pri pogojih osnovne 
obremenitve po ISO.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti na novo predlagani uvedbi mejnih vrednosti emisij CO iz kurilnih naprav 
na plin. V skladu z načelom subsidiarnosti bi emisije CO morale biti v nacionalni pristojnosti.

Predlog spremembe 322
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – točka 6 – odstavek 3 (pod opombami)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), ki so pridobile dovoljenje pred 
27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavec je predložil popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je začela obratovati najkasneje 
27. novembra 2003, in ki ne obratujejo več 
kot 1 500 obratovalnih ur na leto kot 
povprečje v obdobju petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx 
150 mg/Nm3 pri uporabi zemeljskega plina 
in 200 mg/Nm3 pri uporabi drugih plinov 
ali tekočih goriv.

Za kurilne naprave na plin, ki so pridobile 
dovoljenje pred 27. novembrom 2002 ali 
katerih upravljavec je predložil popolno 
vlogo za dovoljenje pred tem datumom, 
pod pogojem, da je začela obratovati 
najkasneje 27. novembra 2003, in ki ne 
obratujejo več kot 1 500 obratovalnih ur na 
leto kot povprečje v obdobju petih let, se 
uporablja mejna vrednost emisij za NOx 
150 mg/Nm³ pri uporabi zemeljskega plina 
in 200 mg/Nm³ pri uporabi drugih plinov 
ali tekočih goriv.

Or. en
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Obrazložitev

Za enako obravnavo vseh vrst naprav in goriv bi treba odstopanje, ki velja za obstoječe 
plinske turbine, razširiti na vse vrste kurilnih naprav na plin, vključno s kotli, plinskimi 
turbinami in plinskimi motorji. Podobna odstopanja se predvidevajo tudi za kurilne naprave 
na trdna ali tekoča goriva.

Predlog spremembe 323
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – odstavek 3 (pod opombami)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), ki so pridobile dovoljenje pred 
27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavec je predložil popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je začela obratovati najkasneje 
27. novembra 2003, in ki ne obratujejo več 
kot 1 500 obratovalnih ur na leto kot 
povprečje v obdobju petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx 
150 mg/Nm3 pri uporabi zemeljskega plina 
in 200 mg/Nm3 pri uporabi drugih plinov 
ali tekočih goriv.

Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), ki so pridobile dovoljenje pred 
27. novembrom 2002 ali katerih 
upravljavec je predložil popolno vlogo za 
dovoljenje pred tem datumom, pod 
pogojem, da je začela obratovati najkasneje 
27. novembra 2003, in ki ne obratujejo več 
kot 3 000 obratovalnih ur na leto kot 
povprečje v obdobju petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx 
150 mg/Nm3 pri uporabi zemeljskega plina 
in 200 mg/Nm3 pri uporabi drugih plinov 
ali tekočih goriv.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Predlog spremembe 324
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – točka 6 – odstavek 4 (pod opombami) 

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za del kurilne naprave, ki odvaja odpadne 
pline skozi eno ali več posebnih odvodnih 
cevi v skupnem odvodniku, in ki ne 
obratuje več kot 1500 obratovalnih ur na 

Za del kurilne naprave, ki odvaja odpadne 
pline skozi eno ali več posebnih odvodnih 
cevi v skupnem odvodniku in ki ne 
obratuje več kot 3 000 obratovalnih ur na 
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leto kot povprečje v obdobju petih let, 
lahko veljajo mejne vrednosti emisij iz 
prejšnjega odstavka glede na skupno 
nazivno vhodno toplotno moč celotne 
kurilne naprave. V takih primerih se 
emisije skozi vsako izmed odvodnih cevi 
spremljajo ločeno.

leto kot povprečje v obdobju petih let, 
lahko veljajo mejne vrednosti emisij iz 
prejšnjega odstavka glede na skupno 
nazivno vhodno toplotno moč celotne 
kurilne naprave. V takih primerih se 
emisije skozi vsako izmed odvodnih cevi 
spremljajo ločeno.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Predlog spremembe 325
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – odstavek 5 (pod opombami)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Plinske turbine in plinski motorji za nujne 
primere, ki obratujejo manj kot 500 
obratovalnih ur na leto, so izvzete iz teh 
mejnih vrednosti emisij iz te točke. 
Upravljavec takih naprav beleži 
obratovalne ure.

Za kurilne naprave na plin, ki obratujejo 
manj kot 500 obratovalnih ur na leto, se 
mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo. Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalne ure.

Or. en

Obrazložitev

Izjema, ki velja za 500 ur, bi morala vključevati vse vrste plinskih naprav in njihovo uporabo. 
Zaradi možne različne razlage izraza "nujni primeri" v državah članicah, bi se treba izogniti 
tudi sklicevanju na nujnost.

Predlog spremembe 326
Oreste Rossi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 1 – oddelek 6 – odstavek 5 a(novo) (pod opombami)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za kurilne naprave na plinasta goriva s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo, ki 
ne presega 500 MW in ki so pridobile 
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dovoljenje pred 27. novembrom 2002 ali 
katerih upravljavec je predložil popolno 
vlogo za dovoljenje pred tem datumom, 
pod pogojem, da so začele obratovati 
najkasneje 27. novembra 2003, in ki ne 
obratujejo več kot 3.000 obratovalnih ur 
na leto kot povprečje za obdobje petih let, 
je mejna vrednost emisij za NOx 200 
mg/Nm³.

Or. it

(V skladu s predlogom spremembe 6.)

Obrazložitev

Termoelektrarne na plinasta goriva, ki prispevajo proizvodnjo ob najvišjih obremenitvah, 
niso vključene v to direktivo. To pomanjkanje se lahko odpravi z vključitvijo tega besedila.

Predlog spremembe 327
Christa Klaß

Stališče Sveta
Priloga V – Del 2 – oddelek 5 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot tekoča goriva 
uporabljajo lahke in srednje težke destilate, 
velja mejna vrednost za emisije za NOx v 
višini 50 mg/Nm in za CO v višini 100 
mg/Nm3.

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot tekoča goriva 
uporabljajo lahke in srednje težke destilate, 
velja mejna vrednost za emisije za NOx v 
višini 120 mg/Nm3 in za CO v višini 100 
mg/Nm3, če za delovanje uporabljajo 
nadomestno gorivo manj kot 500 
obratovalnih ur letno.

Or. de

Obrazložitev

Plinske turbine ne morejo vedno delovati na zemeljski plin, zato morajo biti zmožne 
uporabljati tudi tekoča goriva. To je pomembno v primeru, ko plin ni razpoložljiv. Predlagane 
mejne vrednosti se lahko dosežejo le z nesorazmerno visoko porabo vode in amoniaka, tudi v 
primeru uporabe najmodernejših tehnologij. Mejne vrednosti, ki jih predlaga Svet, ne 
ustrezajo tistim iz direktive o velikih kurilnih napravah, ki določa, da morajo izmerjene 
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emisije dušikovih oksidov biti med 120 in 350 mg/Nm³.

Predlog spremembe 328
Christa Klaß

Stališče Sveta
Priloga V – Del 2 – točka 5 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine za nujne primere, ki 
obratujejo manj kot 500 obratovalnih ur na 
leto, se mejne vrednosti emisij iz te točke 
ne uporabljajo. Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalne ure.

Za plinske turbine za nujne primere ali za 
tiste, ki oskrbujejo z energijo le v 
trenutkih največje porabe ter obratujejo 
manj kot 500 obratovalnih ur na leto, se 
mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo. Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalne ure.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi V – Del 2 – oddelek 5 – odstavek 1 

Predlog spremembe 329
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 2 – oddelek 6 – razpredelnica – naslov in stolpec "CO"

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za 
NOx in CO za kurilne naprave na plin

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za 
NOx za kurilne naprave na plin

CO
100
100
100

Or. en
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Obrazložitev

Treba se je izogniti na novo predlagani uvedbi mejnih vrednosti emisij CO iz kurilnih naprav 
na plin. V skladu z načelom subsidiarnosti bi emisije CO morale biti v nacionalni pristojnosti.

Predlog spremembe 330
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 2 – točka 6 – tabela 

Stališče Sveta

NOx CO
Kurilne naprave, ki niso plinske turbine in 
plinski motorji 

100 100

Plinske turbine (vključno s plinskimi turbinami 
s kombiniranim krožnim procesom)

50 (1) 100

Plinski motorji 75 100

Opombe:
(1) Za enociklične plinske turbine z izkoristkom, ki je večji od 35 % – določeno pri osnovni obremenitvi po ISO 
– je mejna vrednost emisij za NOx 50xη/35, pri čemer je η izkoristek plinske turbine pri osnovni obremenitvi po 
ISO, izražen kot odstotek.

Predlog spremembe Parlamenta
NOx

(1) CO
Kurilne naprave s skupno nazivno vhodno 
toplotno močjo, ki ne presega 300 MW, razen 
plinskih turbin in plinskih motorjev 

150 100

Kurilne naprave, ki kot gorivo uporabljajo 
zemeljski plin, s skupno nazivno vhodno 
toplotno močjo, ki presega 300 MW, razen 
plinskih turbin in plinskih motorjev

100 100

Plinske turbine (vključno s plinskimi turbinami 
s kombiniranim krožnim procesom)

50 100

Plinski motorji 200 200
Opombe:
(1) Za plinske turbine z izkoristkom, ki je večji od 35 % – določeno pri osnovni obremenitvi po ISO – je mejna 
vrednost emisij za NOx 50xη/35, pri čemer je η izkoristek plinske turbine pri osnovni obremenitvi po ISO, 
izražen kot odstotek.

Or. en

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij NOx za obstoječe kurilne naprave na plin bi morale biti dosegljive 
brez nesorazmerno velikih stroškov v primerjavi s koristnostjo za okolje. Predlagane mejne 
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vrednosti emisij za sedanje kotle < 300 MW in plinske motorje ne morejo biti izpolnjene le z 
uporabo primarnih ukrepov, ampak zahtevajo uvedbo nesorazmernih sekundarnih naprav za 
zmanjšanje emisij. V nasprotju z zahtevami za obstoječe naprave (glej del 1) zahteve za nove 
plinske turbine ne razločujejo med različnimi mejnimi vrednostmi emisij za soproizvodnjo 
toplote in električne energije, za turbine s kombiniranim krožnim procesom ali mehanske 
pogone. Zato se korekcijski faktor učinkovitosti uporablja za vse vrste plinskih turbin.

Predlog spremembe 331
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 2 – oddelek 6 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), se mejne vrednosti emisij NOx 
in CO iz te točke uporabljajo le pri več kot 
70 % obremenitvi.

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom) se mejne vrednosti emisij NOx 
iz te točke uporabljajo le pri več kot 70 % 
obremenitvi pri pogojih osnovne 
obremenitve po ISO.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi V – Del 2 – oddelek 6 – razpredelnica – naslov in stolpec "CO"

Predlog spremembe 332
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 2 – oddelek 6 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom), se mejne vrednosti emisij NOx 
in CO iz te točke uporabljajo le pri več kot 
70 % obremenitvi.

Za plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom) se mejne vrednosti emisij NOx 
in CO iz te točke uporabljajo le pri več kot 
70 % obremenitvi pri pogojih osnovne 
obremenitve po ISO.

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi V – Del 2 – oddelek 6 – razpredelnica 

Predlog spremembe 333
Thomas Ulmer

Stališče Sveta
Priloga V – Del 2 – oddelek 6 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

Plinske turbine in plinski motorji za nujne 
primere, ki obratujejo manj kot 500 
obratovalnih ur na leto so izvzete iz teh 
mejnih vrednosti emisij iz te točke. 
Upravljavec takih naprav beleži 
obratovalne ure.

Za kurilne naprave na plin, ki obratujejo 
manj kot 500 obratovalnih ur na leto, se 
mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo. Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalne ure.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi V – Del 2 – oddelek 6 – razpredelnica 

Predlog spremembe 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 3 – oddelek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Koncentracije SO2, NOx in prahu v 
odpadnih plinih iz vsake kurilne naprave s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo 
100 MW ali več se merijo neprekinjeno.

1. Koncentracije SO2, NOx, CO in prahu v 
odpadnih plinih iz vsake kurilne naprave s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo 
100 MW ali več se merijo neprekinjeno.

Koncentracija CO v odpadnih plinih iz 
vsake kurilne naprave na plinasta goriva s 
skupno nazivno vhodno toplotno močjo 
100 MW ali več se meri neprekinjeno. 

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe EP št. 76 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 335
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga V – Del 4 – oddelek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so 
mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 
dosežene, če vrednotenje rezultatov 
meritev za obratovalne ure v koledarskem 
letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so 
mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 
dosežene, če vrednotenje rezultatov 
meritev za obratovalne ure v koledarskem 
letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

(a) nobena validirana mesečna povprečna 
vrednost ne presega ustreznih mejnih 
vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

(a) nobena validirana dnevna povprečna 
vrednost ne presega ustreznih mejnih 
vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

(b) nobena validirana dnevna povprečna 
vrednost ne presega 110 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2;
(c) pri kurilnih napravah, ki jih 
sestavljajo samo kotli na premog s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo pod 50 
MW, nobena validirana dnevna 
povprečna vrednost ne presega 150 % 
ustreznih mejnih vrednosti emisij iz 
delov1 in 2,
(d) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih 
vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

(d) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih 
vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

Validirane povprečne vrednosti se določijo 
v skladu s točko 10 dela 3.

Validirane povprečne vrednosti se določijo 
v skladu s točko 10 dela 3.

Pri izračunu povprečnih vrednosti emisij 
se vrednosti, izmerjene v obdobjih iz 
členov 30(5) in (6), člena 37 ter ob zagonu 
in ustavitvi, ne upoštevajo.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 77 iz prve obravnave. Ker ravni iz referenčnega 
dokumenta BAT odražajo dnevna povprečja, Priloga V zahteva, da se mejne vrednosti emisij 
dosegajo na mesečni osnovi. Poleg tega povprečne dnevne vrednosti ne smejo preseči 110 % 
mejne vrednosti emisij, 95 % urnih povprečnih vrednosti v obdobju enega leta pa ne sme več 
kot dvakrat preseči mejnih vrednosti emisij. Predlog Komisije ne loči med napravami pred 
letom 2016 in po njem. Čeprav bi ohranili enaka pravila za nove in stare naprave, jih je treba 
uskladiti z zaključki o BAT referenčnega dokumenta BAT, ki temeljijo na dnevnih in ne na 
mesečnih povprečjih.

Predlog spremembe 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 4 – oddelek 1 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so 
mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 
dosežene, če vrednotenje rezultatov 
meritev za obratovalne ure v koledarskem 
letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so 
mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 
dosežene, če vrednotenje rezultatov 
meritev za obratovalne ure v koledarskem 
letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

(a) nobena validirana mesečna povprečna 
vrednost ne presega ustreznih mejnih 
vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

(a) nobena validirana dnevna povprečna 
vrednost ne presega ustreznih mejnih 
vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

(b) nobena validirana dnevna povprečna 
vrednost ne presega 110 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2;
(c) pri kurilnih napravah, ki jih 
sestavljajo samo kotli na premog s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo pod 50 
MW, nobena validirana dnevna 
povprečna vrednost ne presega 150 % 
ustreznih mejnih vrednosti emisij iz 
delov1 in 2,
(d) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih 
vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

(b) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih 
vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe EP št. 77 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 337
Sirpa Pietikäinen

Stališče Sveta
Priloga V – Del 4 – oddelek 1 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so 
mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 
dosežene, če vrednotenje rezultatov 
meritev za obratovalne ure v koledarskem 
letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

1. Pri neprekinjenih meritvah se šteje, da so 
mejne vrednosti emisij iz delov 1 in 2 
dosežene, če vrednotenje rezultatov 
meritev za obratovalne ure v koledarskem 
letu kaže, da so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

(a) nobena validirana mesečna povprečna 
vrednost ne presega ustreznih mejnih 
vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

 (a)  nobena validirana dnevna povprečna 
vrednost ne presega ustreznih vrednosti 
emisij iz delov 1 in 2; ter

(b) nobena validirana dnevna povprečna 
vrednost ne presega 110 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2;
(c) pri kurilnih napravah, ki jih 
sestavljajo samo kotli na premog s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo pod 50 
MW, nobena validirana dnevna 
povprečna vrednost ne presega 150 % 
ustreznih mejnih vrednosti emisij iz 
delov1 in 2,
(d) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih 
vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

(b) 95 % vseh validiranih urnih povprečnih 
vrednosti v letu ne presega 200 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 77 iz prve obravnave. Ker ravni iz referenčnega 
dokumenta BAT odražajo dnevna povprečja, Priloga V zahteva, da se mejne vrednosti emisij 
dosegajo na mesečni osnovi. Poleg tega povprečne dnevne vrednosti ne smejo preseči 110 % 
mejne vrednosti emisij, 95 % urnih povprečnih vrednosti v obdobju enega leta pa ne sme več 
kot dvakrat preseči mejnih vrednosti emisij. Predlog Komisije ne loči med napravami pred 
letom 2016 in po njem. Čeprav bi ohranili enaka pravila za nove in stare naprave, jih je treba 
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uskladiti z zaključki o BAT referenčnega dokumenta BAT, ki temeljijo na dnevnih in ne na 
mesečnih povprečjih.

Predlog spremembe 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

Del 5 črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega dela 5, ki ga je uvedel Svet, povezanega s členom 31.

Predlog spremembe 339
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga V – Del 5 – razpredelnica 1

Stališče Sveta
1. Najnižja stopnja razžveplanja za kurilne naprave iz člena 30(2)

Najnižja stopnja razžveplanjaSkupna 
nazivna 
vhodna 
toplotna 
moč 
(MW)

Naprave, ki jim je bilo izdano dovoljenje pred 
27. novembrom 2002 ali katerih upravljavec je 
predložil popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je začela obratovati 

najkasneje 27. novembra 2003

Druge naprave

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Opombe:

(1) Za kurilne naprave, ki kurijo naftni skrilavec, je najnižja stopnja razžveplanja 95 %.
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Predlog spremembe

1.  Najnižja stopnja razžveplanja in najvišje mejne vrednosti emisij za kurilne naprave iz 
člena 30(2)

Najnižja stopnja razžveplanja in najvišje mejne vrednosti emisijSkupna 
nazivna 
vhodna 
toplotna 
moč 
(MW)

Naprave, ki jim je bilo izdano dovoljenje pred 
27. novembrom 2002 ali katerih upravljavec je 
predložil popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je začela obratovati 

najkasneje 27. novembra 2003

Druge naprave

50-100 80 % skupaj z najvišjo mejno vrednostjo emisij 
650mg/Nm3

92 % skupaj z 
najvišjo mejno 

vrednostjo 
emisij 

600mg/Nm3

100-300 90 % skupaj z najvišjo mejno vrednostjo emisij 
450mg/Nm3

92 % skupaj z 
najvišjo mejno 

vrednostjo 
emisij 

400mg/Nm3

> 300 96 % skupaj z najvišjo mejno vrednostjo emisij 
450mg/Nm3(1) 

96 % skupaj z 
najvišjo mejno 

vrednostjo 
emisij 

400mg/Nm3

Opombe:

(1) Za kurilne naprave, ki kot gorivo uporabljajo naftni skrilavec, je najnižja stopnja razžveplanja 95 % skupaj z 
najvišjo mejno vrednostjo emisij 450mg/Nm3.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novim odstopanjem, ki jih je predlagal Svet.
Velike kurilne naprave, ki uporabljajo domača trdna goriva z visoko vsebnostjo žvepla (na 
primer lignit), največ prispevajo k žveplovim emisijam v Evropi. V skrbi za varstvo okolja je 
treba zagotoviti, da za najnižje stopnje razžveplanja veljajo najmanj te manj ambiciozno 
zastavljene mejne vrednosti emisij v primerjavi z mejnimi vrednostmi emisij, ki veljajo za 
goriva z nizko vsebnostjo žvepla.
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Predlog spremembe 340
Inés Ayala Sender

Stališče Sveta
Priloga V – Del 5 – razpredelnica 1 – opomba 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(1a) Za obrate, ki so pridobili dovoljenje 
pred 1. julijem 1987 in so pred letom 2000 
namestili naprave za razžveplanje dimnih 
plinov ter so pred 1. januarjem 2008 
namestili tehnologije v skladu z Direktivo 
2001/80, je najnižja stopnja razžveplanja 
93 %.

Or. en

Predlog spremembe 341
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga V – Del 5 – razpredelnica 2

Stališče Sveta
2. Najnižja stopnja razžveplanja za kurilne naprave iz člena 30(3)

Skupna nazivna vhodna toplotna moč 
(MW)

Najnižja stopnja razžveplanja

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Predlog spremembe
2. Najnižja stopnja razžveplanja in najvišje mejne vrednosti emisij za kurilne naprave iz člena 

30(3)
Skupna nazivna vhodna toplotna moč 

(MW)
Najnižja stopnja razžveplanja

50-100 93 % skupaj z najvišjo mejno vrednostjo 
emisij 600mg/Nm3
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100-300 93 % skupaj z najvišjo mejno vrednostjo 
emisij 400mg/Nm3

> 300 97 % skupaj z najvišjo mejno vrednostjo 
emisij 400mg/Nm3

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi V – Del 5 – razpredelnica 1

Predlog spremembe 342
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga V – Del 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

Najnižje stopnje razžveplanja, določene v 
delu 5 te priloge, veljajo kot mesečne
povprečne mejne vrednosti.

Najnižje stopnje razžveplanja, določene v 
delu 5 te priloge, veljajo kot dnevne
povprečne mejne vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu odstopanju, ki ga je predlagal Svet. Ker ravni iz referenčnega 
dokumenta BAT odražajo dnevna povprečja, Priloga V zahteva, da se mejne vrednosti emisij 
dosegajo na mesečni osnovi. Treba je uskladiti sedanje besedilo z referenčnim dokumentom 
BAT, ki temelji na dnevnih in ne na mesečnih povprečjih.

Predlog spremembe 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga V – Del 7

Stališče Sveta Predlog spremembe

Del 7 črtano

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba novega člena, ki ga je predlagal Svet.

Predlog spremembe 344
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga V – Del 7 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) za kurilne naprave, ki jim bilo 
dovoljenje izdano 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: 1000 mg/Nm3;

(a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki ga je predlagal Svet. Za rafinerije/velike kemične 
kurilne naprave ne bi smela veljati posebna pravila v primerjavi z drugimi velikimi kurilnimi 
napravami. To po nepotrebnem ovira zmanjševanje emisij. Velike kurilne naprave: kemične 
naprave in tudi rafinerije lahko svoje odpadke, ki vsebujejo visoko stopnjo žvepla, pošljejo v 
tiste obrate, ki imajo naprave za najboljšo predelavo žvepla ali razžveplanje. Če želijo tudi v 
majhnih kotlih in grelnikih uporabljati cenene ostanke destilacij z visoko vsebnostjo žvepla, 
morajo namestiti naprave za zmanjšanje emisij, lahko za več dimnikov skupaj.

Predlog spremembe 345
Esther de Lange

Stališče Sveta
Priloga V – Del 7 – točka a

Stališče Sveta Predlog spremembe

(a) za kurilne naprave, ki jim bilo 
dovoljenje izdano pred 27. novembrom 
2002 ali katerih upravljavec je predložil 
popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je naprava 

(a) za kurilne naprave, ki jim bilo 
dovoljenje izdano pred 27. novembrom 
2002 ali katerih upravljavec je predložil 
popolno vlogo za dovoljenje pred tem 
datumom, pod pogojem, da je naprava 
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začela obratovati najkasneje 27. novembra 
2003: 1000 mg/Nm3;

začela obratovati najkasneje 27. novembra 
2003: 800 mg/Nm3;

Or. en

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij za rafinerije niso dosledne. Povprečne mejne vrednosti emisij iz člena
37(2) in Priloge V, del 7 so višje od najvišjih mejnih vrednosti iz Priloge V, del 1, točki 2 in 3. 
To omogoča dodatno neupravičeno fleksibilnost in lahko po nepotrebnem ovira zmanjšanje 
emisij.

Predlog spremembe 346
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga V – Del 7 – točka b

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za druge kurilne naprave: 600
mg/Nm3.

(b) 850 mg/Nm3, če kurilne naprave ne 
delujejo več kot 1 500 obratovalnih ur 
letno.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe k novemu besedilu, ki jo je predlagal Svet. Za rafinerije/velike kemične 
kurilne naprave ne bi smela veljati posebna pravila v primerjavi z drugimi velikimi kurilnimi 
napravami. To po nepotrebnem ovira zmanjševanje emisij. Velike kurilne naprave: kemične 
naprave in tudi rafinerije lahko svoje odpadke, ki vsebujejo visoko stopnjo žvepla, pošljejo v 
tiste obrate, ki imajo naprave za najboljšo predelavo žvepla ali razžveplanje. Če želijo tudi v 
majhnih kotlih in grelnikih uporabljati cenene ostanke destilacij z visoko vsebnostjo žvepla, 
morajo namestiti naprave za zmanjšanje emisij, lahko za več dimnikov skupaj.

Predlog spremembe 347
Esther de Lange

Stališče Sveta
Priloga V – Del 7 – točka b

Stališče Sveta Predlog spremembe

(b) za druge kurilne naprave: 600 mg/Nm3. (b) za druge kurilne naprave: 400 mg/Nm3. 
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Or. en

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij za rafinerije niso dosledne. Povprečne mejne vrednosti emisij iz člena 
37(2) in Priloge V, del 7 so višje od najvišjih mejnih vrednosti iz Priloge V, del 1, točki 2 in 3. 
To omogoča dodatno neupravičeno fleksibilnost in lahko po nepotrebnem ovira zmanjšanje 
emisij.

Predlog spremembe 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga VI – Del 6 – točka 2.5

Stališče Sveta Predlog spremembe

2.5. Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev za HCl, HF 
in SO2 v sežigalnici odpadkov ali napravi 
za sosežig odpadkov, ter zahteva meritve v 
rednih časovnih presledkih, kot so 
določene v točki 2.1(c), ali pa ne zahteva 
nobenih meritev, če upravljavec lahko 
dokaže, da emisije teh onesnaževal nikakor 
ne morejo biti večje od predpisanih mejnih 
vrednosti emisij.

2.5. Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev za HCI, HF 
in SO2 v sežigalnici odpadkov ali napravi 
za sosežig odpadkov, ter zahteva meritve v 
rednih časovnih presledkih, kot so 
določene v točki 2.1(c), če upravljavec 
lahko dokaže, da emisije teh onesnaževal 
nikakor ne morejo biti večje od predpisanih 
mejnih vrednosti emisij. To odstopanje se 
ne uporablja v primeru sežiganja mešanih 
odpadkov iz različnih virov.

Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev NOx in 
zahteva meritve v rednih časovnih 
presledkih, kot jih določa točka 2.1(c), v 
obstoječih sežigalnicah odpadkov z 
nazivno zmogljivostjo manj kot 6 ton na 
uro ali v obstoječih napravah za sosežig 
odpadkov z nazivno zmogljivostjo manj 
kot 6 ton na uro, če lahko upravljavec na 
podlagi informacij o kakovosti zadevnih 
odpadkov, uporabljenih tehnologij in 
rezultatov spremljanja emisij dokaže, da 
emisije NOx v nobenem primeru ne 
morejo biti višje od predpisane mejne 
vrednosti emisij.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe EP št. 78 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 349
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga VI – Del 6 – točka 2.5 – odstavek 1

Stališče Sveta Predlog spremembe

2.5. Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev za HCl, HF 
in SO2 v sežigalnici odpadkov ali napravi 
za sosežig odpadkov, ter zahteva meritve v 
rednih časovnih presledkih, kot so 
določene v točki 2.1(c), ali pa ne zahteva 
nobenih meritev, če upravljavec lahko 
dokaže, da emisije teh onesnaževal nikakor 
ne morejo biti večje od predpisanih mejnih 
vrednosti emisij.

2.5 Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev za HCI, HF 
in SO2 v sežigalnici odpadkov ali napravi 
za sosežig odpadkov, ter zahteva meritve v 
rednih časovnih presledkih, kot so 
določene v točki 2.1(c), če upravljavec 
lahko dokaže, da emisije teh onesnaževal 
nikakor ne morejo biti večje od predpisanih 
mejnih vrednosti emisij. To ne velja v 
primeru mešanih odpadkov iz različnih 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba dela predloga spremembe 78 iz prve obravnave. Stališče Sveta predvideva 
posebne primere, ko pristojni organi ne morejo zahtevati meritev HCl, HF in SO2. To 
vključuje tudi možnost nemeritev.  Ker je kakovost meritev odvisna zlasti od vzorčenja 
odpadkov, so tako mešani odpadki iz različnih virov glede na povečane deleže na primer 
klora iz PVC lahko slabe kakovosti. Če bi bila dovoljena taka izjema, bi bili kontrolni podatki 
selektivni in najbrž ne bi odražali najvišjih stopenj emisij.

Predlog spremembe 350
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga VI – Del 6 – točka 2.6 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
težke kovine zahteva eno meritev vsaki dve 

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
težke kovine, dioksine in furane zahteva le 
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leti, za dioksine in furane pa ena meritev 
na leto, in sicer v naslednjih primerih:

eno meritev letno, in sicer v naslednjih 
primerih:

Or. en

Obrazložitev

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Predlog spremembe 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga VI – Del 6 – točka 2.6 – uvodni del

Stališče Sveta Predlog spremembe

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
težke kovine zahteva eno meritev vsaki dve 
leti, za dioksine in furane pa ena meritev 
na leto, in sicer v naslednjih primerih:

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
težke kovine, dioksine in furane zahteva le 
eno meritev letno, in sicer v naslednjih 
primerih:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe EP št. 79 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 352
Åsa Westlund

Stališče Sveta
Priloga VI – Del 6 – točka 2.6 – točka c a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) upravljavec lahko dokaže, da se 
električni ali elektronski odpadki ali 
odpadki, ki vsebujejo klorirane sestavine, 
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ne obdelujejo.

Or. en

Obrazložitev

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Predlog spremembe 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stališče Sveta
Priloga VI – Del 6 – točka 2.6 – točka c a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) upravljavec lahko dokaže, da se 
električni ali elektronski odpadki ali 
odpadki, ki vsebujejo klorirane sestavine, 
ne obdelujejo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe EP št. 80 iz prve obravnave.


