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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Antropogene emisije plinov in delcev so največkrat posledica nepopolnega zgorevanja goriv 
pri ogrevanju, proizvodnji energije in prevozu, prav tako pa so posledica industrijskih 
kemičnih procesov in abrazije, ki jo povzročajo cestna prevozna sredstva. Njihova 
intenzivnost je lahko sezonska, kar je lahko tudi povezano z nižjimi emisijami.

Cilj predlagane direktive Evropskega parlamenta in Sveta je uvedba novih nacionalnih 
omejitev emisij za najpomembnejše vrste onesnaževal zraka. Predlagana direktiva naj bi 
nadomestila sedanjo Direktivo 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera 
onesnaževala zraka za leto 2010 in prilagodila zakonodajo EU mednarodnim zavezam, ki 
izhajajo iz Göteborškega protokola iz leta 1999. Namen predloga je zmanjšati morebitne 
nevarnosti za zdravje ljudi, okolje in podnebje. Predlog je rezultat pregleda politike EU za 
varstvo zraka in je del svežnja novih predpisov EU. 

Predlagana direktiva poleg prilagoditve prava EU  spremenjenim določbam 25 let starega 
protokola predvideva spremembo (in sicer postopno okrepitev zavez glede zmanjšanja emisij 
v obdobju od leta 2020 do 2030 in pozneje) za štiri vrste plinskih onesnaževal iz sedanje 
direktive (žveplov dioksid, dušikovi oksidi, hlapne organske spojine, razen metana, in 
amonijak) za delce s premerom, manjšim od 2,5 mikrometrov (v skladu s spremenjenim 
protokolom), in za emisije metana. Predlagana direktiva v povezavi s temi ambicioznimi 
načrti za zmanjšanje onesnaževal določa srednjeročne zgornje meje emisij za leto 2025.

Zaveze držav članic za zmanjšanje emisij so izražene kot odstotek zmanjšanja emisij med 
skupnim zneskom za posebno vrsto onesnaževala v referenčnem letu (2005) in skupno 
količino emisij tega onesnaževala, ki se sprosti v ozračje v ciljnem koledarskem letu. 
Direktiva obvezuje države članice, da pripravijo nacionalne programe za zmanjšanje emisij in 
jih redno posodabljajo (vsaki dve leti). Programi bi morali vsebovati tudi opis dejavnosti, ki 
državam članicam omogočajo, da ocenijo finančne posledice doseganja ciljev zmanjšanja 
emisij. Države članice bi morale poleg tega tudi obvezno spremljati emisije onesnaževal zraka 
in pripraviti nacionalne bilance stanja in projekcije emisij.  Nacionalne programe in bilance 
stanja emisij je treba posredovati Komisiji. 

Predlagana direktiva uvaja tudi manjšo spremembo Direktive 2003/35/ES o sodelovanju 
javnosti pri pripravi nekaterih načrtov in programov na področju okolja. Sprememba 
vključuje sklicevanje na določbo o nacionalnih programih za zmanjšanje emisij.

Zato je bilo treba spremeniti Direktivo 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta, med 
drugim zaradi zakisljevanja tal, evtrofikacije vode in postopnih podnebnih sprememb. Torej 
je bilo treba zaradi konsolidacije že uveljavljenih določb pripraviti nov pravni akt.

Najpomembnejše so spremembe glede pravnih določb v zvezi s sodelovanjem javnosti pri 
pripravi načrtov in programov, ki obravnavajo področje okolja. Sklicevanje na nacionalne 
določbe, ki urejajo spremljanje onesnaženosti zraka, je bilo tako vključeno v Prilogo I prej 
omenjene direktive.

Stališče pripravljavca mnenja
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Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog nove direktive Evropskega parlamenta in Sveta. 
Vendar je treba omeniti, da so bili osnovni elementi te direktive oblikovani pred četrt stoletja 
in da se v predlogu ne omenja potrebe po boljši pripravi zakonodaje in spremljanju teh emisij, 
zlasti na lokalni ravni, in sicer z izboljšanjem merilnih metod.

Posebne ugotovitve

1) V predlogu niso upoštevane emisije vseh delcev, vključno z emisijami delcev s premerom 
manj kot 2.5 mikrometrov, in zlasti najbolj nevarnih delcev za zdravje ljudi in podnebje s 
premerom v nanovelikosti.

2) V njem niso upoštevani klorirani aromatski ogljikovodiki, tj. dioksini.

3) Pomembno in bistveno vprašanje je sezonski značaj emisij, zlasti večjih količin emisij v 
obdobju ogrevanja, vključno s tako imenovanimi nizkimi emisijami.

4) Ker se emisije širijo ne glede na meje, pomorske države ter letalski in pomorski promet ne 
bi smeli biti izvzeti iz obveznosti glede zmanjšanja emisij. Države ne bi smele imeti možnosti, 
da svoje emisije ocenjujejo „prožno“.

5) Nevaren plin, ki se sprošča antropogeno, čeprav ni antropogeno proizveden v velikih 
količinah, je vodikov sulfid (H2S);  znane so bakterijske metode za prečiščevanje surove nafte 
z visoko vsebnostjo žvepla v pomorskem prometu, pri katerih se sprostijo velike količine tega 
strupenega plina (H2S).

6) S formalnega vidika in zlasti glede sklicevanja na različne priloge predlogov Komisije 
osnutek direktive Komisije na splošno ni dovolj pregleden.  Omenjeni pravni akt bi moral 
imeti po mnenju pripravljavca mnenja lastne priloge in bi moral vsaj bolj natančno navesti, na 
katere konkretne dokumente se priloge nanašajo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva uvaja omejitve držav članic za 
emisije v zrak onesnaževal, ki povzročajo 
zakisljevanje in evtrofikacijo, 
predhodnikov ozona, primarnih delcev in 

Ta direktiva uvaja omejitve držav članic za 
merljive emisije plinov in delcev, tj.
onesnaževal, ki povzročajo zakisljevanje in 
evtrofikacijo, pa tudi predhodnikov ozona, 
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predhodnikov sekundarnih delcev ter
drugih onesnaževal zraka, in zahteva 
vzpostavitev, sprejetje in izvajanje 
nacionalnih programov nadzora nad 
onesnaževanjem zraka kot tudi spremljanje 
emisij onesnaževal in njihovih vplivov ter 
poročanje o njih.

primarnih delcev in predhodnikov 
sekundarnih delcev v zrak, navaja težko 
izmerljive vire drugih onesnaževal zraka, 
ki lahko postanejo aerosoli, in zahteva 
vzpostavitev, sprejetje in izvajanje 
nacionalnih programov nadzora nad 
onesnaževanjem zraka kot tudi razvoj 
boljših metod za spremljanje emisij 
onesnaževal in njihovih vplivov ter 
poročanje o njih.

Or. pl

Obrazložitev

Omejitve emisij lahko veljajo le za takšne vrste in oblike emisij, ki se lahko jasno izmerijo z 
uporabo razpoložljivih fizikalno-kemijskih metod, da se lahko stalno spremljajo. Kljub temu 
pa je treba navesti vire emisij, ki jih je težko natančno izmeriti, saj tvorijo aerosole, ki so 
dolgotrajni in nevarni za zdravje ljudi in okolje. Poleg tega bi si bilo treba prizadevati za 
razvoj boljših metod njihovega spremljanja.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „emisija“ pomeni izpust snovi iz 
točkovnega ali razpršenega vira v zrak;

1. „emisija“ pomeni splošne fizikalno-
kemijske procese, pri katerih se 
proizvajajo in sproščajo plini ali trdni 
delci iz točkovnih ali razpršenih virov v 
zrak;

Or. pl

Obrazložitev

To vključuje bolj splošno in celovito razumevanje vseh emisij, ki nastanejo v procesih, torej  
njihovo proizvajanje in sproščanje, ter ne le končni izpust produktov.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. „nizke emisije“ pomeni emisije iz 
dimnikov, ki izhajajo iz točkovnih virov in 
imajo sezonski značaj, predvsem v 
obdobju ogrevanja; to so emisije plina in 
trdnih delcev, ki se sproščajo v ozračje 
zaradi konvekcijskih tokov odpadnih 
plinov iz ogrevalnih kotlov z nizko 
pretvorbeno učinkovitostjo, kar je 
posledica nizke učinkovitosti zgorevanja 
in pomanjkanja kisika; 

Or. pl

Obrazložitev

To je eden od virov nevarnega onesnaževanja, ki je pogosto v aglomeracijah. Povezano je z 
nizko učinkovitostjo zgorevanja in lahko privede do smoga. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „dušikovi oksidi“ (NOx) pomeni 
dušikov oksid in dušikov dioksid, izražena 
kot dušikov dioksid;

4. „dušikovi oksidi“ (NOx) pomeni 
mešanico dušikovih oksidov nedoločene 
sestave;

Or. pl

Obrazložitev

Potrebno je pojasnilo, saj je NOx mešanica dušikovih oksidov nedoločene sestave, ki 
nastajajo med zgorevanjem fosilnih goriv. Ta mešanica vsebuje precej večje količine 
škodljivih NO kot manj škodljivih NO2. Prav tako občasno vsebuje sledove dušikovega oksida 
(N2O).
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „nemetanske hlapne organske snovi“ 
(„NMHOS“) pomeni vse organske 
antropogene spojine, razen metana, ki
lahko pri reagiranju z dušikovimi oksidi 
in ob prisotnosti sončne svetlobe 
proizvedejo fotokemične oksidante.

5. „nemetanske hlapne organske snovi“ 
(„NMHOS“) pomeni vse v zraku prisotne
organske antropogene spojine, razen 
metana, ki lahko zaradi učinkov sončnega 
sevanja reagirajo z dušikovim dioksidom v 
zraku in spodbudijo nastanek 
fotokemičnih oksidantov;

Or. pl

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti dejstvo, da gre za pojave  v ozračju in ne le  za 
pojave v procesu izgorevanja fosilnih goriv. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 
antropogene emisije žveplovega dioksida 
(SO2), dušikovih oksidov (NOx), 
nemetanskih hlapnih organskih snovi 
(NMHOS), amoniaka (NH3), delcev 
(PM2,5) in metana (CH4) v skladu z 
nacionalnimi obveznostmi glede 
zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 
2020 in od 2030, kot je določeno v 
Prilogi II.

1. Države članice omejijo vsaj svoje letne 
antropogene emisije žveplovega dioksida 
(SO2), dušikovih oksidov (NOx), metana 
(CH4) in drugih hlapnih organskih snovi 
(NMHOS), amoniaka (NH3) in organskih 
in neorganskih delcev v trdnem (PM2,5) 
ali tekočem (agregatnem) stanju v skladu 
z nacionalnimi obveznostmi glede 
zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo od leta 
2020 in od 2030, kot je določeno v 
Prilogi II.

Or. pl

Obrazložitev

Izraz „hlapne organske snovi, razen metana“ ni v skladu s standardi znanstvene strokovnosti. 
Navesti bi namreč bilo treba, da so škodljivi aerosoli sestavljeni iz mikrodelcev in nanodelcev 
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v trdnem in tekočem (agregatnem) stanju, ki so razpršeni v zraku.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice brez poseganja v 
odstavek 1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
ki ne pomenijo nesorazmernih stroškov, da 
omejijo svoje antropogene emisije SO2, 
NOx, NMHOS, NH3, PM2,5 in CH4 za 
leto 2025. Ravni navedenih emisij se 
določijo na podlagi prodanih goriv, glede 
na linearno zmanjševanje, določeno v 
zvezi z ravnmi emisij za leto 2020 in 
ravnmi emisij, ki so določene v 
obveznostih glede zmanjšanja emisij za 
leto 2030.

2. Države članice brez poseganja v 
odstavek 1 sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
ki ne pomenijo nesorazmernih stroškov, da 
neposredno na svojem ozemlju, v svojih 
teritorialnih vodah in izključnih 
ekonomskih conah omejijo svoje 
antropogene emisije iz odstavka 1 za leto 
2025 .

Or. pl

Obrazložitev

Namesto ponovnega navajanja vrst emisij zadostuje sklicevanje na prejšnji odstavek.  Glede 
na tehnološki napredek na področju učinkovitosti zgorevanja je določanje ravni za emisije na 
podlagi količine prodanega goriva velika napaka. Poleg tega se za teritorialne vode in 
izključne ekonomske cone držav ne bi smela uporabljati različna pravila in merila, saj 
podnebne spremembe vplivajo na ves planet.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene izpolnjevanja določb iz 
odstavkov 1 in 2 se ne upoštevajo 
naslednje emisije:

3. Za namene izpolnjevanja določb iz 
odstavkov 1 in 2 se upoštevajo naslednje 
emisije:

a) emisije zrakoplovov zunaj ciklusa 
vzletanja in pristajanja;

a) emisije zrakoplovov zunaj ciklusa 
vzletanja in pristajanja;

b) emisije na Kanarskih otokih, v 
francoskih čezmorskih departmajih, na 

b) emisije na Kanarskih otokih, v 
francoskih čezmorskih departmajih, na 
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Madeiri in Azorih; Madeiri in Azorih;

c) emisije iz nacionalnega pomorskega 
prometa z in na ozemlja iz točke (b);

c) emisije iz nacionalnega pomorskega 
prometa z in na ozemlja iz točke (b);

d) emisije iz mednarodnega pomorskega 
prometa, brez poseganja v člen 5(1).

d) emisije iz mednarodnega pomorskega 
prometa, brez poseganja v člen 5(1).

Or. pl

Obrazložitev

Ne smemo si zatiskati oči pred vsemi temi emisijami, ki – tako kot CO2 – ostanejo v ozračju 
dolgo časa in prispevajo k podnebnim spremembam.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija oceni hitro spreminjajočo se 
porazdelitev emisij NOx iz premičnih 
dizelskih motorjev osebnih in 
komercialnih motornih vozil v uporabi v 
EU, da bi bolje ocenila in izpolnila zaveze 
za zmanjšanje emisij NOx iz vseh virov. 

Or. pl

Obrazložitev

Število vozil, ki uporabljajo dizelsko gorivo, se v državah članicah EU hitro veča. Izvoz 
rabljenih vozil z dizelskim motorjem, na primer v srednjo in vzhodno Evropo, prav tako hitro 
narašča. To pomeni, da se porazdelitev emisij v teh državah hitro spreminja in da bodo vse 
zaveze, izražene v tisočih ton, precej netočne.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Ravni antropogenih emisij se določijo 
tako, da se količina naravnih emisij 
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odšteje od skupnih emisij.

Or. pl

Obrazložitev

To zadeva naravne emisije dušikovih oksidov in trdnih delcev, na primer iz obdelovalnih 
zemljišč.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi izpolnile vmesne ravni emisij, 
določene za leto 2025 v skladu s 
členom 4(2), in nacionalne obveznosti 
glede zmanjšanja emisij iz Priloge II, ki se 
uporabljajo od leta 2030 dalje za NOx, 
SO2 in PM2,5, lahko države članice 
nadomestijo zmanjšanja emisij NOx, SO2 
in PM2,5, ki jih doseže mednarodni 
pomorski promet, z emisijami NOx, SO2 
in PM2,5, ki so izpuščene iz drugih virov v 
istem letu, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

a) zmanjšanja emisij so dosežena na 
morskih območjih, ki spadajo pod 
teritorialno morje držav članic, v 
izključnih ekonomskih conah ali conah 
nadzora nad onesnaževanjem, če so ta 
območja določena;

b) države članice so sprejele in izvedle 
učinkovite ukrepe spremljanja in nadzora, 
da bi zagotovile pravilno delovanje tega 
odstopanja;

c) države članice so izvedle ukrepe za 
dosego zmanjšanja emisij NOx, SO2 in 
PM2,5 iz mednarodnega pomorskega 
prometa, tako da so bile te emisije nižje od 
ravni emisij, ki bi bile dosežene z 
upoštevanjem standardov Unije, ki se 
uporabljajo za emisije NOx, SO2 in 

črtano



PA\1037812SL.doc 11/15 PE541.321v01-00

SL

PM2,5, in so dokazale ustrezno količinsko 
opredelitev dodatnih zmanjšanj emisij, ki 
so bila dosežena z navedenimi ukrepi;

d) države članice niso nadomestile več kot 
20 % zmanjšanj emisij NOx, SO2 in 
PM2,5, izračunanih v skladu s točko (c), 
če ta nadomestitev ne privede do 
neizpolnjevanja nacionalnih obveznosti 
glede zmanjšanja emisij za leto 2020 iz 
Priloge II.

Or. pl

Obrazložitev

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana “elastyczność” wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko vzpostavijo 
prilagojene letne nacionalne nacionalne
evidence emisij za SO2, NOx, NH3, 
NMHOS in PM2,5 v skladu s Prilogo IV, 
kadar bi zaradi uporabe izboljšanih metod 
evidentiranja emisij, posodobljenih v 
skladu z znanstvenim napredkom, prišlo do 
neizpolnjevanja njihovih nacionalnih 
obveznosti glede zmanjšanja emisij ali 
njihovih vmesnih ravni emisij.

3. Države članice lahko vzpostavijo 
prilagojene letne nacionalne evidence 
emisij za emisije iz člena 4(1) v skladu s 
Prilogo IV, kadar bi zaradi uporabe 
izboljšanih tehnologij za zmanjšanje 
emisij in metod evidentiranja emisij, 
posodobljenih na podlagi spremljanja in v 
skladu z znanstvenim napredkom, prišlo do 
neizpolnjevanja njihovih nacionalnih 
obveznosti glede zmanjšanja emisij ali 
njihovih vmesnih ravni emisij.

Or. pl
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Obrazložitev

Vprašanje metod za pripravo evidenc emisij navsezadnje ne spada pod znanstvene ugotovitve, 
temveč na področje tehnologij, ki omogočajo zmanjšanje, in spremljanja, ki bi pripomoglo k 
objektivni posodobitvi evidenc.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija odstopanju ne nasprotuje v 
roku devetih mesecev od datuma prejema 
ustreznega poročila iz člena 7(4), 7(5) in 
7(6), zadevna država članica upošteva, da 
je uporaba odstopanja, ki se uporablja, 
odobrena in veljavna za navedeno leto. 
Kadar Komisija meni, da uporaba 
odstopanja ni v skladu z veljavnimi 
zahtevami in merili, sprejme sklep in 
državo članico obvesti, da to odstopanje 
ne more biti odobreno.

Kadar Komisija odstopanju ne nasprotuje v 
roku devetih mesecev od datuma prejema 
ustreznega poročila iz člena 7(4), 7(5) in 
7(6), zadevna država članica upošteva, da 
je uporaba odstopanja, ki se uporablja, 
odobrena in veljavna za navedeno leto.

Or. pl

Obrazložitev

Očitno gre za težavo pri uporabi prožnosti, in sicer ni jasnih meril za njeno opredelitev. Zato 
predlog Komisije vsebuje določbo, da Komisija sama deluje kot končni razsodnik v tej zadevi.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice postopno odstranijo 
vire nizkih emisij, zlasti v večjih 
aglomeracijah, tako da slabo učinkovite 
ogrevalne naprave v posameznih hišah in 
stanovanjih nadomestijo s sodobnimi, zelo 
učinkovitimi napravami, termoelektrarne 
v strnjenih stanovanjskih naseljih pa 
nadomestijo z majhnimi, lokalnimi 
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kogeneracijskimi elektrarnami.

Or. pl

Obrazložitev

To ni vprašanje zmanjšanja nizkih emisij, temveč njihove popolne odprave.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija in države članice, kakor je ustrezno, 
zagotovijo dvostransko in večstransko 
sodelovanje s tretjimi državami in 
usklajevanje znotraj ustreznih mednarodnih 
organizacij, kot so Program Združenih 
narodov za okolje (UNEP), Ekonomska 
komisija Združenih narodov za Evropo 
(UN/ECE), Mednarodna pomorska 
organizacija (IMO) in Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva (ICAO), 
vključno z izmenjavo informacij, glede 
tehničnih in znanstvenih raziskav in 
razvoja z namenom izboljšanja temeljev za 
zmanjšanje emisij.

Unija in države članice, kakor je ustrezno, 
zagotovijo dvostransko in večstransko 
sodelovanje s tretjimi državami in 
usklajevanje znotraj ustreznih mednarodnih 
organizacij, kot so Program Združenih 
narodov za okolje (UNEP), Ekonomska 
komisija Združenih narodov za Evropo 
(UN/ECE), Mednarodna pomorska 
organizacija (IMO) in Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva (ICAO), 
vključno z izmenjavo informacij, glede 
tehničnih in znanstvenih raziskav in 
razvoja z namenom izboljšanja temeljev za 
zmanjšanje emisij. Države članice se 
čezmejno posvetujejo o skupnih 
nevarnostih zaradi emisij iz bližnjih 
industrijskih regij v teh državah ter 
pripravijo skupne načrte za odpravo ali 
zmanjšanje teh emisij.

Or. pl

Obrazložitev

Sosednje države članice bi se morale posvetovati in pripraviti skupne načrte za odpravo ali 
zmanjšanje emisij, zlasti v primerih, ko industrijske regije mejijo ena na drugo.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprememba Direktive 2003/35/ES Spremembe Direktive 2003/35/ES

Or. pl

Obrazložitev

Zadnji del vsebuje predlog za spremembo člena 2(2) Direktive 2003/35/ES, tako da se doda 
točko (e), zaradi česar je treba v naslovu člena 16 uporabiti množino. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 16 – pododstavek 1 (novo)
Direktiva 2003/35/ES
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V člen 2(2) Direktive 2003/35/ES se doda 
naslednji pododstavek:

Države članice zagotovijo, da lahko 
javnost dejavno sodeluje pri pripravi teh 
načrtov ali programov in njihovih različic 
z uporabo ukrepov neposredne 
demokracije, ki so značilni za to državo 
članico, zlasti z javnim posvetovanjem, 
anketami in lokalnimi referendumi, še 
posebej če je načrt ali program v pripravi 
izrednega pomena za lokalne prebivalce.

Or. pl

Obrazložitev

Rešitev iz sedanje direktive se nanaša le na raziskave mnenja, ne vsebuje pa nobenega poziva 
k širši uporabi ukrepov neposredne demokracije, tj. obvezna javna posvetovanja o vprašanjih, 
ki so pomembna za lokalne prebivalce, ali lokalni referendumi.
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