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PR_COD_2am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja) (prenovitev)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (11962/2009 – C7-0034/2010),

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2007)0844),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija 
predložila predlog Parlamentu (C6-0002/2008),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
"Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja" (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 294(7) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

– ob upoštevanju člena 66 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane (A7-0000/2010),

1. v drugi obravnavi sprejme stališče, kot je navedeno v nadaljevanju;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Sprejeta besedila, 10. 3. 2009, P6_TA(2009)0093.
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Predlog spremembe 1

Stališče Sveta
Uvodna izjava 14

Stališče Sveta Predlog spremembe

(14) Pomembno je, da se pristojnim 
organom zagotovi zadostna prožnost za 
določitev mejnih vrednosti emisij, ki 
zagotavljajo, da emisije pri običajnih 
pogojih obratovanja ne presegajo ravni 
emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami. Zato lahko 
pristojni organi določijo mejne vrednosti 
emisij, ki se razlikujejo od ravni emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami in izraženih v smislu 
vrednosti, časovnih obdobij in uporabljenih 
referenčnih pogojev, dokler se lahko z 
rezultati spremljanja emisij dokaže, da 
navedene emisije niso presegle ravni 
emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami.

(14) Pomembno je, da se pristojnim 
organom zagotovi zadostna prožnost za 
določitev mejnih vrednosti emisij, ki 
zagotavljajo, da emisije pri običajnih 
pogojih obratovanja ne presegajo ravni 
emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami. Zaradi 
skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij, 
določenimi v dovoljenjih, je obratovalna 
raven pod temi mejnimi vrednostmi 
emisij. Zato lahko pristojni organi določijo 
mejne vrednosti emisij, ki se razlikujejo od 
ravni emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami in izraženih 
v smislu vrednosti, časovnih obdobij in 
uporabljenih referenčnih pogojev, dokler se 
lahko z rezultati spremljanja emisij dokaže, 
da navedene emisije niso presegle ravni 
emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami.

Or. en

Predlog spremembe 2

Stališče Sveta
Uvodna izjava 18

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18) Trošenje gnojila znatno prispeva k 
emisijam onesnaževal v zrak in vodo. Za 
izpolnitev ciljev iz Tematske strategije o 
onesnaževanju zraka in zakonodaje Unije 
o varstvu vode je potrebno, da Komisija 
ponovno preuči potrebo po vzpostavitvi 
najprimernejšega nadzora nad temi 
emisijami z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe za člen 73 (2)(a)(iii). Črtanje besedila Sveta.

Predlog spremembe 3

Stališče Sveta
Uvodna izjava 37

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z uvedbo tržno zasnovanih instrumentov bi bila zakonodaja še bolj zapletena. Poleg tega 
imajo emisije dušikovih oksidov in žveplovega dioksida lokalne in/ali regionalne učinke, zato 
z njimi ni mogoče trgovati na ravni EU. Črtanje novega besedila Sveta.

Predlog spremembe 4

Stališče Sveta
Uvodna izjava 38

Stališče Sveta Predlog spremembe

(38) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(38) V skladu s členom 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije se pravila in 
splošna načela, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije, določijo vnaprej z 
uredbo, sprejeto po rednem zakonodajnem 
postopku. Do sprejetja te nove uredbe in 
glede na nujnost čimprejšnjega sprejetja 
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in izvajanja te direktive bi morale države 
članice izvajati nadzor v skladu z 
določbami Sklepa Sveta 1999/468/ES z 
dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov 
za uresničevanje Komisiji podeljenih 
pooblastil, če so te določbe skladne s 
spremenjenimi pogodbami. Vendar je 
treba sklicevanja na te določbe 
nadomestiti s sklicevanji na pravila in 
načela v novi uredbi, kakor hitro bo ta 
uredba začela veljati.

Or. en

Predlog spremembe 5

Stališče Sveta
Uvodna izjava 39

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(39) Da se omogoči prilagoditev določb te 
direktive znanstvenemu in tehničnemu 
napredku na podlagi najboljših 
razpoložljivih tehnologij, bi bilo treba 
Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije glede sprejetja zaključkov o BAT in 
dopolnitvi ali spremembi mejnih vrednosti 
emisij ter pravil o spremljanju in 
skladnosti, že določenih s to direktivo.  V 
primeru sežigalnic odpadkov in naprav za 
sosežig odpadkov to lahko vključuje 
določanje meril, na podlagi katerih se 
lahko dovolijo odstopanja od rednega 
spremljanja celotnih emisij prahu.

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba nove uvodne izjave, ki jo uvaja Svet. Povezano s predlogom spremembe člena 
74(1).

Predlog spremembe 6

Stališče Sveta
Uvodna izjava 39 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39a) Da bi lahko določbe te direktive 
prilagodili rezultatom ocen Komisije o 
potrebi po minimalnih zahtevah za mejne 
vrednosti emisij za vso Unijo ter po 
pravilih o spremljanju in skladnosti za 
nekatere dejavnosti v okviru ustreznih 
zaključkov o BAT, bi bilo treba Komisiji 
na podlagi učinka teh dejavnosti na okolje 
kot celoto ali glede na stanje izvajanja 
najboljših razpoložljivih tehnologij za te 
dejavnosti, podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije o določitvi minimalnih 
zahtev za vso Unijo o mejnih vrednostih 
emisij in pravil o spremljanju in 
skladnosti za nekatere dejavnosti v okviru 
ustreznih zaključkov o BAT.

Or. en

Predlog spremembe 7

Stališče Sveta
Uvodna izjava 39 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39b) Da bi lahko določbe te direktive 
dopolnili ali spremenili in s tem v vsej 
Uniji zagotovili dosledno izvajanje 
najboljših razpoložljivih tehnologij, 
opisanih v referenčnih dokumentih BAT, 
je treba Komisiji podeliti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
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členom 290 PDEU za določanje posebnih 
meril, po katerih pristojni organi v 
izjemnih primerih določijo manj stroge 
mejne vrednosti emisij za obrate, pri 
čemer se upoštevajo rezultati ocene 
geografskega položaja ali lokalnih 
okoljskih pogojev obrata ali njegove 
tehnične značilnosti. Vendar te vrednosti 
emisij ne presegajo minimalnih zahtev za 
vso Unijo o mejnih vrednostih emisij in 
pravil o spremljanju in skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 8

Stališče Sveta
Uvodna izjava 39 c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(39c) Da bi lahko določbe te direktive 
dopolnili ali spremenili in s tem v Uniji 
zagotovili dosledno izvajanje najboljših 
razpoložljivih tehnologij ter sistematično 
ocenjevanje okoljskih tveganj zadevnih 
obratov, je treba Komisiji podeliti 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 PDEU o 
pravilih o opredelitvi obdobja zagona in 
ustavitve, o določitvi datuma, od katerega 
se opravljajo neprekinjene meritve emisij 
v zrak za težke kovine, dioksine in furane, 
o vrsti, obliki in pogostosti informacij, ki 
jih države članice posredujejo Komisiji, 
ter o drugih merilih za ocenjevanje 
okoljskih tveganj. 

Or. en
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Predlog spremembe 9

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 14

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega izraza, ki ga uvaja Svet.

Predlog spremembe 10

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 18

Stališče Sveta Predlog spremembe

(18) "izhodiščno poročilo" pomeni 
informacije o stanju onesnaženja tal in 
podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi;

(18) „izhodiščno poročilo“ pomeni 
količinsko opredeljene informacije o stanju 
onesnaženja tal in podtalnice z znatnimi 
količinami zadevnih nevarnih snovi;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 15 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 11

Stališče Sveta
Člen 3 – točka 46 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(46a) "splošni zavezujoči predpisi" 
pomenijo mejne vrednosti emisij ali druge 
pogoje, opredeljene v okoljski zakonodaji 
vsaj na ravni sektorja, ki so določeni z 
namenom, da se neposredno uporabljajo 
za določanje pogojev v dovoljenju.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev splošnih zavezujočih predpisov. Ponovna uvedba predloga 
spremembe 17 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 12

Stališče Sveta
Člen 8 - odstavek 2 - pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Kadar kršitev pogojev iz dovoljenja 
povzroča neposredno nevarnost za zdravje 
ljudi ali grozi, da povzroči neposreden 
znatni škodljivi vpliv na okolje, in dokler 
skladnost ni ponovno vzpostavljena v 
skladu s točkama (b) in (c) prvega 
pododstavka, se dejavnost obrata, kurilne 
naprave, sežigalnice odpadkov, naprave za 
sosežig odpadkov ali njihovega zadevnega 
dela prekine.

Kadar kršitev pogojev iz dovoljenja 
povzroča precejšnjo nevarnost za zdravje 
ljudi ali okolje in dokler skladnost ni 
ponovno vzpostavljena v skladu s točkama 
(b) in (c) prvega pododstavka, se dejavnost 
obrata, kurilne naprave, sežigalnice 
odpadkov, naprave za sosežig odpadkov ali 
njihovega zadevnega dela prekine.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba dela predloga spremembe 21 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 13

Stališče Sveta
Člen 12 – odstavek 1 – točka e

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

(e) izhodiščnega poročila z informacijami 
o ustreznih nevarnih snoveh, če dejavnost 
vključuje znatne količine teh snovi; 

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 23 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 14

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Komisija pridobi mnenje foruma glede 
predlagane vsebine referenčnih 
dokumentov BAT in to mnenje upošteva 
pri postopkih iz odstavka 5.

4. Komisija pridobi mnenje foruma glede 
predlagane vsebine referenčnih 
dokumentov BAT, ga javno objavi in to 
mnenje upošteva pri postopkih iz odstavka 
5.

Or. en

Predlog spremembe 15

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

5. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 76 sprejme odločitve glede 
zaključkov o BAT.

Or. en
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Predlog spremembe 16

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5a. Komisija po sprejetju odločitve glede 
zaključkov o BAT iz odstavka 5 oceni, ali 
je potreben ukrep Unije v obliki določitve 
minimalnih zahtev za vso Unijo o mejnih 
vrednostih emisij ter pravil o spremljanju 
in skladnosti za dejavnosti v okviru 
ustreznih zaključkov o BAT, in sicer na 
podlagi naslednjih meril:
(a) učinek teh dejavnosti na okolje kot 
celoto, ter
(b) stanje izvajanja najboljših 
razpoložljivih tehnologij pri teh 
dejavnostih.
Ko Komisija pridobi mnenje foruma iz 
odstavka 3 in najkasneje v 12 mesecih po 
sprejetju odločitve glede zaključkov o 
BAT, Komisija predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
ugotovitvah v oceni.

Or. en

Predlog spremembe 17

Stališče Sveta
Člen 13 - odstavek 5 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

5b. Če poročilo iz odstavka 5a ugotavlja, 
da so potrebne minimalne zahteve za vso 
Unijo o mejnih vrednostih emisij in 
pravila o spremljanju in skladnosti, lahko 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 76 za te dejavnosti sprejme 
minimalne zahteve za mejne vrednosti 
emisij in pravila o spremljanju in 
skladnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 18

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Po sprejetju odločitve skladno z 
odstavkom 5 Komisija brez odlašanja 
omogoči dostop javnosti do referenčnega 
dokumenta BAT.

6. Po sprejetju odločitve skladno z 
odstavkom 5 Komisija brez odlašanja 
omogoči dostop javnosti do referenčnega 
dokumenta BAT ter zagotovi, da so 
zaključki o BAT v referenčnem 
dokumentu BAT na voljo v uradnih 
jezikih držav članic. Komisija na zahtevo 
države članice da na voljo celoten 
referenčni dokument BAT v zahtevanem 
jeziku. Posodabljanje referenčnih 
dokumentov BAT se zaključi najkasneje v 
osmih letih po objavi predhodne različice.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 27 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 19

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka f

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f) ukrepe, ki se nanašajo na pogoje, 
drugačne od običajnih pogojev delovanja, 
kot so zagon, puščanje, okvare v delovanju, 
trenutne zaustavitve in dokončno 
prenehanje obratovanja;

(f) ukrepe, ki se nanašajo na pogoje, ki niso 
običajni pogoji obratovanja, kot so zagon 
in ustavitev, puščanje, okvare v delovanju, 
trenutne zaustavitve in dokončno 
prenehanje obratovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 20

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

4. Brez poseganja v člen 18 lahko pristojni 
organ določi pogoje v dovoljenju, ki so 
strožji od pogojev, dosegljivih z uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnologij, kot so 
opisane v zaključkih o BAT. Države 
članice lahko določijo pravila, po katerih 
lahko pristojni organ določi take strožje 
pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 21

Stališče Sveta
Člen 14 – odstavek 6

Stališče Sveta Predlog spremembe

6. Če dejavnost ali vrsta obratovalnega 
postopka, ki se izvaja v obratu, ni zajeta v 
zaključkih o BAT ali če navedeni zaključki 
ne obravnavajo vseh možnih vplivov 
dejavnosti ali postopka na okolje, pristojni 
organ določi pogoje v dovoljenju na 
podlagi najboljših razpoložljivih 
tehnologij, ki jih je določil za zadevne 
dejavnosti ali postopke, ob upoštevanju 
meril iz Priloge III.

6. Če dejavnost ali vrsta obratovalnega 
postopka, ki se izvaja v obratu, ni zajeta v 
zaključkih o BAT ali če navedeni zaključki 
ne obravnavajo vseh možnih vplivov 
dejavnosti ali postopka na okolje, pristojni 
organ v posvetovanju z upravljavcem
določi pogoje v dovoljenju na podlagi 
najboljših razpoložljivih tehnologij, ki jih 
je določil za zadevne dejavnosti ali 
postopke, ob upoštevanju meril iz Priloge 
III.

Or. en

Obrazložitev
Upravljavec najbolje pozna svoje postopke, zato mora sodelovati pri določanju pogojev v 
dovoljenju, ki jih je mogoče doseči z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Ponovna 
uvedba dela predloga spremembe 30 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 22

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

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

4. Z odstopanjem od ostavka 3 in brez 
poseganja v člen 18 lahko pristojni organ v 
izjemnih primerih določi manj stroge 
mejne vrednosti emisij. Tako odstopanje 
velja le, če se v oceni ugotovi:

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

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

Pristojni organ v prilogi pogojev v 
dovoljenju zabeleži razloge za uporabo 
prvega pododstavka, vključno z rezultatom 
ocene, in utemelji postavljene pogoje.

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

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo minimalnih zahtev za mejne
vrednosti emisij, določenih v skladu s 
členom 13(5b) ali, kjer je primerno, iz 
prilog V do VIII.

Države članice zagotovijo, da zadevna 
javnost dovolj zgodaj dobi učinkovite 
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možnosti za sodelovanje pri postopku 
odločanja o odobritvi odstopanj iz tega 
odstavka.

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 32 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 23

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

4a. Odstavki 2, 3 in 4 veljajo za raztros 
živinskega gnojila in gnojevke izven 
lokacije obrata iz točke 6.6 Priloge I razen 
za območja, ki spadajo v področje uporabe 
Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. 
decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov1.
1  UL L 375, 31. 12. 1991, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 114 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 24

Stališče Sveta
Člen 17

Stališče Sveta Predlog spremembe

Pri sprejemanju splošnih zavezujočih 
predpisov iz člena 6 države članice 
zagotovijo celostni pristop in visoko 
stopnjo varstva okolja, enakovredno tisti, 
ki jo je mogoče doseči s posameznimi 
pogoji v dovoljenju. Države članice 
zagotovijo, da se ti splošni zavezujoči 
predpisi posodabljajo v skladu z razvojem 
najboljših razpoložljivih tehnologij.

1. Pri sprejemanju splošnih zavezujočih 
predpisov države članice zagotovijo 
celostni pristop in visoko stopnjo varstva 
okolja, enakovredno tisti, ki jo je mogoče 
doseči s posameznimi pogoji v dovoljenju.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje dodatnega dela, ki ga uvaja Svet. Povezano s predlogom spremembe člena 
17(3a)(novo).

Predlog spremembe 25

Stališče Sveta
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Splošni zavezujoči predpisi temeljijo 
na najboljših razpoložljivih tehnologijah 
in ne predpisujejo uporabe tehnologije ali 
določenega tehnološkega postopka, da se 
zagotovi skladnost s členoma 14 in 15.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 34 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe 26

Stališče Sveta
Člen 17 - odstavek 1 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1b. Države članice zagotovijo, da se 
splošni zavezujoči predpisi posodabljajo, 
tako da sledijo razvoju na področju 
najboljših razpoložljivih tehnologij, da se 
zagotovi skladnost s členom 21.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 35 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 27

Stališče Sveta
Člen 17 – odstavek 1 c (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1c. Splošni zavezujoči predpisi, sprejeti v 
skladu z odstavki 1 do 1b, se sklicujejo na 
to direktivo ali pa se sklic nanjo navede ob 
njihovi uradni objavi..

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila iz predloga Komisije.

Predlog spremembe 28

Stališče Sveta
Člen 19

Stališče Sveta Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organ sledi razvoju najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali je o njem 

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organ sledi razvoju najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali je o njem 
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obveščen ter da je obveščen o objavi novih 
ali posodobljenih zaključkov o BAT.

obveščen, da je obveščen o objavi novih ali 
posodobljenih zaključkov o BAT ter da 
obvešča tudi zadevno javnost.

Or. en

Obrazložitev

Koristno je, da države članice obveščajo zadevno javnost o razvoju pri zaključkih o BAT. 
Ponovna uvedba predloga spremembe 36 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 29

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 znatnih 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 
….*

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba dela predloga spremembe 41 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 30

Stališče Sveta
Člen 23 – odstavek 4

Stališče Sveta Predlog spremembe

4. Pristojni organ na podlagi inšpekcijskih 
načrtov redno pripravlja programe za redne 
okoljske inšpekcijske preglede, ki 
vključujejo pogostost obiskov na kraju 

4. Pristojni organ na podlagi inšpekcijskih 
načrtov redno pripravlja inšpekcijske
programe, ki določajo pogostost obiskov 
na kraju samem za različne vrste obratov.
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samem za različne vrste obratov.

Države članice zagotovijo zadostno število 
ustrezno usposobljenega osebja za 
opravljanje teh inšpekcijskih pregledov.
Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en naključen obisk na 
kraju samem vsakih 18 mesecev. 
Pogostost pregledov se poveča na vsaj 
vsakih šest mesecev, če se pri 
inšpekcijskem pregledu ugotovi 
neskladnost s pogoji v dovoljenju.

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.

Če navedeni programi temeljijo na
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj zadevnih obratov, se pogostost 
obiskov na kraju samem lahko zmanjša 
na vsaj enega vsakih 24 mesecev.

Sistematično ocenjevanje okoljskih tveganj 
temelji vsaj na naslednjih merilih:

Sistematično ocenjevanje okoljskih tveganj 
temelji na objektivnih merilih, kot so:

(a) možni in dejanski učinki zadevnih 
obratov na zdravje ljudi in okolje ob 
upoštevanju ravni in vrst emisij, 
občutljivosti lokalnega okolja in tveganja 
nesreč;
(b) evidenca uspešnosti spoštovanja 
pogojev iz dovoljenja;

(a) evidenca uspešnosti upravljavca glede 
spoštovanja pogojev iz dovoljenja;

(b) učinki obrata na okolje in zdravje 
ljudi; ali

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

(c) sodelovanje upravljavca v Sistemu 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo 
(EMAS) v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1221/20091, ali izvajanje enakovrednih 
sistemov za ravnanje z okoljem.
Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 76 sprejme dodatna 
merila za ocenjevanje okoljskih tveganj.
Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem 
sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L 342, 
22. 12. 2009, str. 1).

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 44 iz prve obravnave (Evropski parlament, prva 
obravnava, člen 25(4)).

Predlog spremembe 31

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 
okolju1 omogoči javni dostop do končnega
poročila.

Zadevnega upravljavca se o poročilu 
obvesti v dveh mesecih. Pristojni organ v
štirih mesecih po obisku na kraju samem 
omogoči javni dostop do poročila na 
spletu.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba dela predloga spremembe 46 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 32

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

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ca) posodobitev dovoljenja ali pogojev v 
njem za obrat, za katerega se odobri 
odstopanje v skladu s členom 15(4).

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 47 iz prve obravnave (Evropski parlament, prva 
obravnava, člen 25(4)).
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Predlog spremembe 33

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2 – točka e

Stališče Sveta Predlog spremembe

(e) kako so bili določeni pogoji v 
dovoljenju, tudi mejne vrednosti emisij,
glede na najboljše razpoložljive tehnologije 
in z njimi povezane ravni emisij;

(e) kako so bili določeni pogoji v 
dovoljenju iz člena 14 glede na najboljše 
razpoložljive tehnologije in z njimi 
povezane vrednosti emisij, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih BAT;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 51 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 34

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2 – točka f

Stališče Sveta Predlog spremembe

(f) če se uporabi člen 15(4), razloge za 
njegovo uporabo, kot je določeno v 
drugem pododstavku člena 15(4).

(f) če se odobri odstopanje v skladu s 
členom 15(4), posebne razloge za to 
odstopanje na podlagi meril iz 
navedenega odstavka, in postavljene 
pogoje;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 52 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 35

Stališče Sveta
Člen 24 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(fa) rezultat ponovnega preverjanja 
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pogojev v dovoljenju iz člena 21.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 53 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe 36

Stališče Sveta
Člen 28 – pododstavek 2 – točka i

Stališče Sveta Predlog spremembe

(i) plinske turbine, ki se uporabljajo na 
naftnih ploščadih;

(i) plinske turbine in plinski motorji, ki se 
uporabljajo na naftnih ploščadih;

Or. en

Obrazložitev

Plinske turbine in plinski motorji sta konkurenčni si tehnologiji na delu trga za naftne 
ploščadi. Da bi dosegli enake konkurenčne pogoje za ti tehnologiji, je treba s področja 
uporabe te direktive črtati tudi plinske motorje, ki se uporabljajo na naftnih ploščadih.

Predlog spremembe 37

Stališče Sveta
Člen 32

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 32 črtano
Prehodni nacionalni načrt

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 
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zajete emisije enega ali več naslednjih 
onesnaževal: dušikovi oksidi, žveplov 
dioksid n prah. Za plinske turbine so v 
načrtu zajete samo emisije dušikovih 
oksidov.
Prehodni nacionalni načrt ne zajema 
naslednjih kurilnih naprav:

(a) tistih, za katere se uporablja člen 
33(1);

(b) tistih, ki obratujejo v sklopu rafinerij 
in ki kot edino gorivo ali skupaj z drugimi 
gorivi za lastne potrebe uporabljajo nizko 
kalorične pline iz uplinjanja ali ostanke 
destilacij in pretvorb surove nafte;
(c) tistih, za katere se uporablja člen 35.

2. Kurilnim napravam, zajetim v načrtu, 
ni treba upoštevati mejnih vrednosti emisij 
iz člena 30(2) za onesnaževala, za katere 
velja načrt, niti jim ni treba upoštevati 
stopenj razžveplanja iz člena 31, če je to 
ustrezno.
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.
Kurilne naprave s skupno nazivno vhodno 
toplotno močjo več kot 500 MW, ki 
uporabljajo trdna goriva in ki jim je bilo 
prvo dovoljenje izdano po 1. juliju 1987, 
morajo izpolnjevati zahteve glede 
doseganja mejnih vrednosti emisij za 
dušikovih oksidov iz dela 1 Priloge V.
3. V prehodnem nacionalnem načrtu je za 
vsako od onesnaževal, ki so v njem zajeta, 
na podlagi skupne nazivne vhodne 
toplotne moči vsake naprave na dan 
31. decembra 2010, njenih dejanskih 
letnih obratovalnih ur in uporabe goriva, 
izražene kot povprečje v obdobju zadnjih 
deset let obratovanja do vključno leta 
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2010 določena zgornja meja, ki pomeni 
najvišjo vrednost skupnih letnih emisij za 
vse naprave, ki so zajete v načrtu.
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 preostalih naprav, zajetih v tem 
načrtu.
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.
5. Države članice Komisiji najpozneje 1. 
januarja 2013 pošljejo svoje prehodne 
nacionalne načrte.
Komisija oceni načrt in kadar v roku 
dvanajstih mesecev po njegovem prejetju 
ne podala nobenega ugovora, zadevna 
država članica šteje, da je njen načrt 
sprejet.
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Če Komisija meni, da načrt ni v skladu z 
izvedbenimi pravili, določenimi v skladu s 
točko (b) člena 41, zadevne države članice 
obvesti, da njihov načrt ni sprejemljiv. V 
zvezi z oceno nove različice načrta, ki ga 
država članica posreduje Komisiji, je 
obdobje iz prejšnjega pododstavka 
določeno na šest mesecev.
6. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh naknadnih spremembah načrta.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi izvajanja prehodnega nacionalnega načrta se bodo emisije povečale. Poleg tega lahko 
ta določba povzroči izkrivljanje konkurence v Skupnosti, saj so nekatere kurilne naprave že 
izvedle naložbe za spoštovanje ustreznih mejnih vrednosti emisij, poleg tega pa prehodnega 
nacionalnega načrta ne bodo izvajale vse države članice. Črtanje novega besedila Sveta.

Predlog spremembe 38

Stališče Sveta
Člen 33

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 33 črtano
Odstopanje z omejenim trajanjem

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:
(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;
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(b) upravljavec mora vsako leto 
pristojnemu organu predložiti evidenco
števila obratovalnih ur od 1. januarja 
2016;
(c) 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 ohranijo vsaj 
za preostalo obratovalno dobo kurilne 
naprave. Kurilne naprave s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo več kot 
500 MW, ki uporabljajo trdna goriva in ki 
jim je bilo prvo dovoljenje izdano po 1. 
juliju 1987, morajo izpolnjevati zahteve 
glede doseganja mejnih vrednosti emisij 
za dušikove okside iz dela 1 Priloge V; ter
(d) kurilni napravi ni bila odobrena 
izjema iz člena 4(4) Direktive 2001/80/ES.

2. Vsaka država članica najkasneje 1. 
januarja 2016 Komisiji pošlje seznam 
vseh kurilnih naprav, za katere se 
uporablja odstavek 1, vključno z njihovo 
nazivno vhodno toplotno močjo, 
uporabljenimi vrstami goriva in 
veljavnimi mejnimi vrednostmi emisij za 
žveplov oksid, dušikove okside in prah. V 
zvezi z napravami, za katere velja 
odstavek 1, države članice vsako leto 
Komisiji pošljejo evidenco števila 
obratovalnih ur od 1. januarja 2016.
3. Pri kurilnih napravah, ki so na dan … 
del majhnega izdvojenega sistema in na ta 
dan prispevajo vsaj 35 % električne 
energije tega sistema ter zaradi tehničnih 
lastnosti ne ustrezajo mejnim vrednostim 
emisij iz člena 30(2), je število 
obratovalnih ur iz točke (a) odstavka 1 
tega člena 18 000, z začetkom 1. januarja 
2020 in koncem najpozneje 31. decembra 
2023, datum iz točke (b) odstavkov 1 in 2 
tega člena pa je 1. januar 2020.
4. Pri kurilnih napravah s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 1500 MW, ki 
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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.

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 bo ta člen ogrozil okoljske cilje EU, zastavljene 
za leto 2020 (cilj tematske strategije Komisije o onesnaževanju zraka je do leta 2020 
zmanjšati emisije žveplovega dioksida za 82 % ter emisije dušikovih oksidov za 60 % v 
primerjavi z letom 2000). Črtanje novega besedila Sveta.

Predlog spremembe 39

Stališče Sveta
Člen 35 - odstavek 1 - pododstavek 1

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 2019 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

Ni zaželeno, da je končni datum te določbe precej kasneje kot pa ciljni datum 2020 v tematski 
strategiji Komisije o onesnaževanju zraka, da bi med drugim zmanjšali emisije žveplovega 
dioksida za 82 % ter emisije dušikovih oksidov za 60% v primerjavi z letom 2000. Sprememba 
novega člena, ki ga uvaja Svet.
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Predlog spremembe 40

Stališče Sveta
Člen 41

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 41 Člen 41

Izvedbena pravila Obdobja zagona in ustavitve

Izvedbena pravila se določijo glede: Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 76 sprejme pravila o opredelitvi 
obdobja zagona in ustavitve iz točke (26) 
člena 3 in točke 1 dela 4 Priloge V.

(a) opredelitve obdobja zagona in ustavitve 
iz točke (26) člena 3 in točke 1 dela 4 
Priloge V; ter
(b) prehodnih nacionalnih načrtov iz 
člena 32 ter predvsem postavitve zgornjih 
meja emisij ter povezanega spremljanja in 
poročanja. 
Ta izvedbena pravila se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 75(2). Komisija oblikuje ustrezne 
predloge najkasneje do ….*
* UL: 6 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 32. Črtanje novega besedila Sveta.

Predlog spremembe 41

Stališče Sveta
Člen 48 – odstavek 5

Stališče Sveta Predlog spremembe

5. Takoj, ko so v Uniji na voljo ustrezne 
merilne metode, se datum, od katerega se 
opravljajo neprekinjene meritve emisij v 
zrak za težke kovine, dioksine in furane v 

5. Takoj, ko so v Uniji na voljo ustrezne 
merilne metode, Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 76 določi datum, od 
katerega se opravljajo neprekinjene 
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skladu z regulativnim postopkom iz člena 
75(2).

meritve emisij v zrak za težke kovine, 
dioksine in furane.

Or. en

Predlog spremembe 42

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 ter o 
odstopanjih, odobrenih v skladu s členom 
15(4).

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

Obrazložitev

Ponovna uvedba predlogov spremembe 59 in 60 iz prve obravnave. 



PR\809082SL.doc 33/40 PE430.626v02-00

SL

Predlog spremembe 43

Stališče Sveta
Člen 72 – odstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Vrsta, oblika in pogostost informacij, ki 
se dajo na voljo v skladu z odstavkom 1 se 
določijo v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 75(2). To vključuje 
določitev posebnih dejavnosti in 
onesnaževal, za katere so dani na voljo 
podatki iz odstavka 1. 

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 76 sprejme zahteve za vrsto, obliko
in pogostost informacij, ki se dajo na voljo 
v skladu z odstavkom 1. To vključuje 
določitev posebnih dejavnosti in 
onesnaževal, za katere so dani na voljo 
podatki iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 44

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2 – točka a – točka ii

Stališče Sveta Predlog spremembe

(ii) intenzivni reji goveda; ter črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega besedila Sveta.

Predlog spremembe 45

Stališče Sveta
Člen 73 – odstavek 2 – točka a – točka iii

Stališče Sveta Predlog spremembe

(iii) trošenju gnojila; ter črtano

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo Sveta je sedaj vključeno v predlog spremembe člena 15(4a)(novo). Črtanje 
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novega besedila Sveta.

Predlog spremembe 46

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, kot so opisane v 
ustreznih referenčnih dokumentih BAT,
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 76 najkasneje v dvanajstih 
mesecih po objavi zaključkov o BAT v 
skladu s členom 13 dopolni ali spremeni 
minimalne zahteve za mejne vrednosti 
emisij ter pravila o spremljanju in 
skladnosti, kot so že določena s to 
direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 61 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 47

Stališče Sveta
Člen 74 – odstavek 1 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

1a. 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 
in o tem, kako jih je upoštevala.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovno uveden del predloga spremembe 61 iz prve obravnave.

Predlog spremembe 48

Stališče Sveta
Člen 76 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz člena 74 
za obdobje petih let po začetku veljavnosti 
te direktive. Komisija predloži poročilo o 
prenesenih pooblastilih najpozneje šest 
mesecev pred koncem zadevnih petih let. 
Veljavnost prenesenega pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če ga Evropski parlament ali Svet 
prekliče v skladu s členom 77.

1. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov iz členov 13, 
15, 23, 41, 48, 72 in 74 za obdobje petih let 
po začetku veljavnosti te direktive. 
Komisija predloži poročilo o prenesenih 
pooblastilih najpozneje šest mesecev pred 
koncem zadevnih petih let. Veljavnost 
prenesenega pooblastila se samodejno 
podaljša za enako obdobje, razen če ga 
Evropski parlament ali Svet prekliče v 
skladu s členom 77.

Or. en

Predlog spremembe 49

Stališče Sveta
Člen 77 – odstavek 1 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prekliče prenos pooblastila iz člena 74. 

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prekliče prenos pooblastila iz členov 13, 
15, 23, 41, 48, 72 in 74.

Or. en
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Predlog spremembe 50

Stališče Sveta
Člen 77 – odstavek 2 

Stališče Sveta Predlog spremembe

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 
odločanja, ali naj se pooblastilo prekliče, o 
tem obvesti drugo institucijo in Komisijo 
najpozneje mesec dni pred sprejetjem 
končne odločitve, pri čemer navede 
prenesena pooblastila, ki bi lahko bila 
preklicana, in razloge za preklic.

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 
o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, 
si prizadeva o tem obvestiti drugo 
institucijo in Komisijo v razumnem času
pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki bi 
lahko bila preklicana, ter možne razloge za 
preklic.

Or. en

Predlog spremembe 51

Stališče Sveta
Člen 77 – odstavek 3 

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

3. V odločitvi o preklicu pooblastil so 
navedeni razlogi za preklic in z njo
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tej odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 52

Stališče Sveta
Člen 78 

Stališče Sveta Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt v treh
mesecih od dne uradnega obvestila. 

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh
mesecih od datuma uradnega obvestila. Na 
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pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
se to obdobje podaljša za dva meseca.

2. Če do izteka tega roka zoper delegirani 
akt ne ugovarja ne Evropski parlament ne 
Svet ali če sta pred tem dnem Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo o 
odločitvi, da zoper delegirani akt ne bosta 
ugovarjala, začne delegirani akt veljati z 
dnem, ki je v njem določen. 

2. Če zoper delegirani akt ne ugovarja ne 
Evropski parlament ne Svet, se delegirani 
akt objavi v Uradnem listu Evropske unije 
in začne veljati z dnem, ki je v njem 
določen

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarja 
zoper delegirani akt, ta akt ne začne veljati. 
Institucija, ki zoper delegirani akt ugovarja, 
svojo odločitev utemelji.

3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarja 
zoper delegirani akt, ta akt ne začne veljati. 
Institucija, ki zoper delegirani akt ugovarja, 
svojo odločitev utemelji.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

I. OZADJE

Cilj direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja iz leta 1996 (IPPC) 
je preprečevati in nadzorovati emisije iz industrijskih obratov v zrak, vodo in tla v vsej 
Evropski uniji. Za uresničevanje tega cilja želi direktiva IPPC spodbuditi izvajanje najboljših 
razpoložljivih tehnologij (BAT), torej ekonomsko in tehnično najbolj uresničljivih tehnologij, 
ki so najbolj učinkovite pri doseganju visoke ravni varstva okolja. Najboljše razpoložljive 
tehnologije so opredeljene v tako imenovanih referenčnih dokumentih BAT. Gre za tehnične 
dokumente, pripravljene na podlagi izmenjave podatkov med Komisijo, organi držav članic in 
drugimi zainteresiranimi stranmi (seviljski postopek).

Direktiva IPPC zajema približno 52 000 industrijskih obratov, ki prispevajo velik delež 
skupnega onesnaženja zraka v Evropski uniji. V skladu z direktivo IPPC so organi držav članic 
dolžni upoštevati referenčne dokumente BAT pri izdajanju dovoljenj posameznim industrijskim 
obratom in pri določanju mejnih vrednosti emisij za posamezne obrate. Industrijske dejavnosti 
lahko poleg zraka onesnažujejo tudi vodo in tla ali pri njih nastajajo odpadki, zato je potreben 
celosten pristop, da se upošteva celotni učinek na okolje. Komisija je leta 2005 opravila pregled 
direktive IPPC in predlagala direktivo o industrijskih emisijah, s katero je prenovila in v eno 
direktivo združila sedem različnih veljavnih direktiv o industrijskih emisijah. Namen predloga 
je bil zagotoviti, da nacionalni organi bolje izvajajo in uveljavljajo zakonodajo, s čimer bi 
dosegli višjo raven varstva okolja, hkrati pa poenostavili zakonodajo in zmanjšali nepotrebno 
upravno obremenitev. Poročevalec na splošno podpira strategijo Komisije ter se pri tem 
osredotoča na:

 prenehanje različnega izvajanja in uveljavljanja v državah članicah; zaradi razlik v prenosu 
veljavne zakonodaje je ogroženo varstvo okolja ter prihaja do izkrivljanja konkurence;

 ohranjanje dragocene izmenjave podatkov v seviljskem postopku v čim večji meri;
 zmanjšanje nepotrebne birokracije.   

II. PRVA OBRAVNAVA V EVROPSKEM PARLAMENTU

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju 10. marca 2009 z veliko večino, s 402 
glasovoma za in 189 glasovi proti, sprejel stališče v prvi obravnavi.

V prvi obravnavi je bilo pomembno vprašanje predlog Komisije, da se mejne vrednosti emisij 
določijo neposredno na podlagi referenčnih dokumentov BAT. Po mnenju Evropskega 
parlamenta to v praksi ni izvedljivo in bi povzročilo nezaželen politični vpliv na seviljski 
postopek. Zato je Evropski parlament predlagal temeljno spremembo in določil ustanovitev 
komitološkega odbora pod parlamentarnim nadzorom, katerega naloga bi bila določiti ukrepe 
za omejevanje emisij, in sicer minimalne zahteve. Minimalne zahteve bi oblikovale evropsko 
varnostno mrežo, katere pravil ne bi smel kršiti noben obrat. Ukrepi za zmanjšanje emisij, ki 
jih določajo pristojni organi na mestu samem, so določeni za posamezne obrate in zasnovani 
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tako, da ravni emisij v povprečju ustrezajo zahtevam v referenčnih dokumentih BAT, hkrati 
pa je predvidenega nekaj manevrskega prostora za ustrezno upoštevanje lokalnih razmer. S to 
določbo je odpravljena težava, ko se lahko pri običajnem obratovanju povečajo vrednosti 
emisij in presežejo ravni, opisane v najboljših razpoložljivih tehnologijah, na primer pri 
zagonu obrata. V vsakem primeru pa se ne sme preseči zgornjih meja, ki jih določa evropska 
varnostna mreža. Ta predlog vzpostavlja ravnotežje med uvedbo evropskih standardov za 
izdajo dovoljenj industrijskim obratom, hkrati pa državam članicam dopušča nujno potreben 
manevrski prostor, da lahko upoštevajo tehnične značilnosti danega obrata, njegov geografski 
položaj in lokalne okoljske razmere.

III. DRUGA OBRAVNAVA

Svet je 15. februarja 2010 v prvi obravnavi sprejel stališče o direktivi o industrijskih emisijah. 
Medtem ko je bil namen stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi boljše izvajanje 
direktive IPPC in preprečevanje izkrivljanja konkurence, gredo po mnenju poročevalca 
nekatere nove določbe v stališču Sveta v drugo smer. V njem ni sprejeta ideja o evropski 
varnostni mreži za mejne vrednosti emisij, zato pa velikim kurilnim napravam omogoča več 
prožnosti pri doseganju mejnih vrednosti emisij iz prilog V do VIII. 

Poročevalec v svojem poročilu za drugo obravnavo v čim večji meri spoštuje stališče 
Evropskega parlamenta v prvi obravnavi, saj je bilo to stališče sprejeto z veliko večino. 
Ponovno je uvedenih veliko predlogov sprememb iz prve obravnave. Poročevalec je za 
evropsko varnostno mrežo pripravil nov predlog in ohranil cilj zagotoviti visoko raven varstva 
okolja in odpraviti izkrivljanje konkurence v Uniji, ki ga povzročajo razlike pri prenosu 
veljavne zakonodaje. Poročevalec predlaga, naj se za vso Unijo določijo minimalne zahteve 
za mejne vrednosti emisij ter pravila o spremljanju in skladnosti na podlagi zaključkov o 
BAT, vendar le za dejavnosti, kjer je potreben ukrep Unije na podlagi naslednjih meril:

(a) učinka posameznega sektorja na okolje kot celoto,
(b) stanja izvajanja najboljše razpoložljive tehnologije v tem sektorju.

Namesto tega poročevalec zmanjšuje veliko število določb o novih odstopanjih v stališču 
Sveta. Odstopanja naj bi bila mogoča samo v izjemnih primerih. Tako imenovani prehodni 
nacionalni načrt, s čigar izvajanjem lahko države članice velikim kurilnim napravam 
zagotovijo pet dodatnih let za uresničitev mejnih vrednosti emisij iz priloge V, omogoča 
preveč prožnosti. Povzroči lahko izkrivljanje konkurence v Uniji, saj so pri nekaterih kurilnih 
napravah že izvedli naložbe, da bi dosegli ustrezne mejne vrednosti emisij. Poleg tega 
prehodnega nacionalnega načrta ne bodo izvajale vse države članice. Izkrivljanje konkurence 
v Uniji lahko povzroči tudi odstopanje z omejenim trajanjem. Pri kurilnih napravah z 
omejenim trajanjem 20 000 obratovalnih ur ni treba vlagati v najboljše razpoložljive 
tehnologije, da bi dosegli mejne vrednosti emisij iz priloge V. Poleg tega bo odstopanje z 
omejenim trajanjem ogrozilo tematsko strategijo Komisije o onesnaževanju zraka, katere 
namen je med drugim do leta 2020 zmanjšati emisije žveplovega dioksida za 82 % in emisije 
dušikovih oksidov za 60 % glede na leto 2000. Zato poročevalec predlaga, naj se skrajša 
končni datum v določbi o sistemih daljinskega ogrevanja, in sicer najkasneje na leto 2020.

Poročevalec ne podpira dodatnega zapletanja zakonodaje z uvedbo tržno zasnovanih 
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instrumentov za uresničevanje ciljev te direktive. Z izvajanjem tržno zasnovanih 
instrumentov, kot je trgovanje, bi skupaj z določitvijo mejnih vrednosti emisij dosegli le 
omejeno dodatno zmanjšanje emisij ob nesorazmernih stroških. 


