
AM\742069SL.doc PE412.187v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2007/0286(COD)

25.9.2008

PREDLOGI SPREMEMB
165 - 285 - Del II

Osnutek poročila
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah
(celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev)

Predlog direktive
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.187v01-00 2/74 AM\742069SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\742069SL.doc 3/74 PE412.187v01-00

SL

Predlog spremembe 165
Robert Sturdy

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustrezne zahteve, ki zagotavljajo 
varstvo tal in podzemne vode ter ukrepe za 
ravnanje z odpadki, nastalimi v obratu; 

(b) po potrebi ustrezne zahteve, ki 
zagotavljajo varstvo tal in podzemne vode 
ter ukrepe za ravnanje z odpadki, nastalimi 
v obratu;

Or. en

Obrazložitev

Ohranjanje prožnosti je ključnega pomena, zato se priporoča, da se ponovno dodajo besede 
"po potrebi".

Predlog spremembe 166
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ustrezne zahteve, ki zagotavljajo 
varstvo tal in podzemne vode ter ukrepe za 
ravnanje z odpadki, nastalimi v obratu; 

(b) ustrezne zahteve, ki zagotavljajo 
varstvo zemlje in podzemne vode ter 
ukrepe za ravnanje z odpadki, nastalimi v 
obratu;

Or. pl
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Predlog spremembe 167
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) requirements of periodic monitoring in 
relation to dangerous substances likely to 
be found on site having regard to the 
possibility of soil and groundwater 
contamination at the site of the 
installation;

deleted

Or. nl

Obrazložitev

Periodic monitoring will be of little or no value, as the directive does not attach any 
conclusions to it.

Predlog spremembe 168
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zahteve po rednem spremljanju glede 
nevarnih snovi, za katere je verjetno, da 
bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja tal in podtalnice na 
lokaciji obrata;

(d) zahteve po rednem spremljanju glede 
nevarnih snovi, za katere je verjetno, da 
bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju 
vrste dejavnosti in možnosti večjega 
onesnaženja tal in podtalnice na lokaciji 
obrata;

Or. en
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Predlog spremembe 169
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zahteve po rednem spremljanju glede 
nevarnih snovi, za katere je verjetno, da 
bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja tal in podtalnice na 
lokaciji obrata;

(d) zahteve po rednem spremljanju glede 
relevantnih nevarnih snovi, za katere je 
verjetno, da bodo najdene na lokaciji v 
večjih količinah, ob upoštevanju možnosti 
onesnaženja tal in podtalnice na lokaciji 
obrata;

Or. en

Obrazložitev

Da v okvir rednega spremljanja ne bi bilo treba vključiti vseh možnih nevarnih snovi (teh je 
lahko več sto), je treba obseg spremljanja omejiti na relevantne nevarne snovi, najdene v 
večjih količinah.

Predlog spremembe 170
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zahteve po rednem spremljanju glede 
nevarnih snovi, za katere je verjetno, da 
bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja tal in podtalnice na 
lokaciji obrata;

(d) zahteve po rednem spremljanju glede 
nevarnih snovi, za katere je verjetno, da 
bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja zemlje in podtalnice 
na lokaciji obrata;

Or. pl
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Predlog spremembe 171
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ukrepe, ki se nanašajo na zagon, 
puščanje, okvare v delovanju, trenutne 
zaustavitve in dokončno prenehanje 
obratovanja;

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se zagotovi obravnava vseh prehodnih stanj. Člen 
navaja samo ožji izbor nekaterih vrst stanj. Sprememba izvirnega besedila ni utemeljena.

Omejitev prehodnih stanj na ožji izbor dogodkov je bistvena sprememba, čeprav ni označena 
kot taka.

Predlog spremembe 172
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Dovoljenje vsebuje posebne določbe 
za minimalne zahteve glede energetske 
učinkovitosti v skladu s stopnjami 
energetske učinkovitosti, opredeljenimi 
kot najboljše razpoložljive tehnologije v 
referenčnih dokumentih NRT.

Or. en

Obrazložitev

Glede na posledice, ki jih imajo dejavnosti iz direktive IPPC za podnebne spremembe, 
uporabo virov ter da bi bili konkurenčni pogoji v EU izenačeni, je nujno, da določbe o 
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energetski učinkovitosti v pogojih v dovoljenju temeljijo na najboljših razpoložljivih 
tehnologijah, kot so opredeljene v ustreznih referenčnih dokumentih NRT.

Predlog spremembe 173
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) ustrezne zahteve za zagotavljanje 
učinkovite rabe energije.

Or. en

Obrazložitev

Med pogoje v dovoljenju bi morale biti vključene zahteve za zagotavljanje učinkovite rabe 
energije v industrijskih obratih, da bi dopolnili nove politike EU za zmanjšanje porabe 
energije.

Predlog spremembe 174
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) minimalne zahteve glede energetske 
učinkovitosti v skladu z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami v 
referenčnih dokumentih NRT.

Or. en
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Predlog spremembe 175
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) ukrepe, da se upošteva sedanje 
spremljanje glede zdravja ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Statistika o zdravju ljudi je potrebna za oceno okoljskih tveganj.

Predlog spremembe 176
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Referenčni dokumenti NRT so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju.

3. Referenčni dokumenti NRT so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju s strani 
pristojnega organa brez predpisovanja 
uporabe katerekoli metode ali določenega 
tehnološkega postopka, upoštevajo pa se 
tehnične značilnosti posameznega obrata, 
geografski položaj in lokalne okoljske 
razmere na podlagi meril iz Priloge III ter 
po tem, ko se skupaj z upravljavcem 
določijo najboljše razpoložljive 
tehnologije.

Or. en

Obrazložitev

Namen celostnega pristopa je najti najboljšo tehnologijo glede na lokalne razmere. Zato je 
bistveno, da se najboljše razpoložljive tehnologije izberejo za vsak posamezen obrat na 
podlagi informacij iz referenčnih dokumentov NRT, pa tudi ob upoštevanju lokalnih razmer z 
uporabo meril iz Priloge III. To je mogoče storiti samo v sodelovanju med izdajateljem 
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dovoljenja in prosilcem. Vse to mora biti v direktivi jasno napisano.

Predlog spremembe 177
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Referenčni dokumenti NRT so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju.

3. Referenčni dokumenti NRT so 
zavezujoča referenca za določanje pogojev 
v dovoljenju. Pristojni organi lahko 
določijo strožje pogoje v dovoljenju, da 
zagotovijo visoko raven varstva okolja, 
zlasti kjer je to potrebno zaradi lokalnih 
okoljskih razmer.

Or. en

Obrazložitev

Pogoji v dovoljenju morajo temeljiti na najboljših razpoložljivih tehnologijah v referenčnih 
dokumentih NRT, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za industrijo ter spodbudi 
okoljska inovativnost. Pristojnim organom bi bilo treba dovoliti, da določijo strožje pogoje, 
zlasti kjer je to potrebno zaradi lokalnih razmer.

Predlog spremembe 178
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Referenčni dokumenti NRT so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju.

3. Referenčni dokumenti NRT so 
zavezujoča referenca za določanje pogojev 
v dovoljenju ter se jasno izvajajo. Pogoji v 
dovoljenju so zasnovani z namenom 
zagotoviti visoko raven varstva okolja kot 
celote, in sicer z varstvom zraka, vode in 
tal. V ta namen lahko pristojni organi 
določijo strožje pogoje v dovoljenju, kot so 
določeni v referenčnih dokumentih NRT.
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Or. en

Obrazložitev

V oceni izvajanja direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je bilo 
ugotovljeno, da polovica ocenjenih dovoljenj in splošnih zavezujočih predpisov ne temelji na 
NRT, v posameznih primerih pa so bile ugotovljene bistvene razlike med pogoji v dovoljenju 
in izvedbo, ki ustreza NRT z od dvakratnim pa vse do petstokratnim  faktorjem za določena 
onesnaževala. Cilj varstva okolja bi moral biti jasno izražen, okoljsko odgovornim državam 
pa bi moralo biti izrecno dovoljeno nadgraditi NRT, kot so navedene v referenčnih 
dokumentih NRT.

Predlog spremembe 179
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Referenčni dokumenti NRT so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju.

3. Referenčni dokumenti NRT so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju.
Pristojni organi lahko določijo pogoje v 
dovoljenju, strožje od tistih, dosegljivih z 
uporabo najboljših možnih tehnologij, kot 
so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s pravno podlago te zakonodaje (člen 175 Pogodbe) morajo imeti pristojni organi 
možnost, da določijo strožje mejne vrednosti emisij od vrednosti emisij, povezanih z NRT.
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Predlog spremembe 180
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Referenčni dokumenti NRT so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju.

3. Referenčni dokumenti BAT, zlasti 
njihov celostni pristop k splošni okoljski 
učinkovitosti obratov, učinkom na 
različne medije in stroškom, so referenca 
za določanje pogojev v dovoljenju.

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokumenti NRT opisujejo splošno okoljsko učinkovitost obratov, ki uporabljajo 
posebne tehnologije, in zagotavljajo podatke o doseženih rezultatih. Ker je temeljno načelo 
teh dokumentov bistveno drugačno od predpisovanja zahtev, določenih v zakonodaji, je 
pomembno svetovati o njihovi uporabi , če naj bodo koristna referenca.

Predlog spremembe 181
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. BAT reference documents shall be the 
reference for setting the permit conditions.

3. BAT reference documents shall be taken 
into account in setting the permit 
conditions.

Or. fi
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Predlog spremembe 182
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če obrat ali del obrata ni zajet v 
referenčnih dokumentih NRT ali če 
navedeni dokumenti ne obravnavajo vseh 
možnih vplivov dejavnosti na okolje, 
pristojni organ določi najboljše 
razpoložljive tehnologije za zadevni obrat 
ali dejavnosti na podlagi meril iz Priloge 
III in temu ustrezno določi pogoje v 
dovoljenju. 

(4) Če obrat ali del obrata ni zajet v 
referenčnih dokumentih NRT ali če 
navedeni dokumenti ne obravnavajo vseh 
možnih vplivov dejavnosti na okolje, 
pristojni organ skupaj z upravljavcem 
določi raven emisij, ki ustreza najboljšim 
možnim tehnologijam za zadevni obrat ali 
dejavnosti, na podlagi meril iz Priloge III 
in temu ustrezno določi pogoje v 
dovoljenju. 

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ sam nima dovolj tehničnega znanja, da bi določil najboljšo razpoložljivo 
tehnologijo, zato je treba to narediti v dogovoru z upravljavcem.  To je v skladu z načeli 
postopka z dokumenti NRT. Pravzaprav člen 16(2) določa, da je treba NRT določiti brez 
predpisovanja uporabe katerekoli metode ali določenega tehnološkega postopka.

Predlog spremembe 183
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če obrat ali del obrata ni zajet v 
referenčnih dokumentih NRT ali če 
navedeni dokumenti ne obravnavajo vseh 
možnih vplivov dejavnosti na okolje, 
pristojni organ določi najboljše 
razpoložljive tehnologije za zadevni obrat 
ali dejavnosti na podlagi meril iz Priloge 
III in temu ustrezno določi pogoje v 
dovoljenju.

4. Če obrat ali del obrata ni zajet v 
referenčnih dokumentih NRT ali če 
navedeni dokumenti ne obravnavajo vseh 
možnih vplivov dejavnosti na okolje, 
pristojni organ v posvetovanju z 
upravljavcem določi vrednosti emisij, ki se 
lahko dosežejo z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami za zadevni 
obrat ali dejavnosti na podlagi meril iz 
Priloge III in temu ustrezno določi pogoje 
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v dovoljenju.

Or. fr

Obrazložitev

Upravljavec najbolje pozna svoje postopke, zato ga je treba vključiti v določanje vrednosti 
emisij, ki se lahko dosežejo z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami.

Predlog spremembe 184
Robert Sturdy

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez vpliva na člen 19 temeljijo mejne 
vrednosti emisij, enakovredni parametri in 
tehnični ukrepi iz odstavkov 1 in 2 člena 
15 na najboljših razpoložljivih tehnologijah 
brez predpisovanja uporabe katerekoli 
metode ali določenega tehnološkega 
postopka.

2. Brez vpliva na člen 19 temeljijo mejne 
vrednosti emisij, enakovredni parametri in 
tehnični ukrepi iz odstavka 1 in 2 člena 15 
na najboljših razpoložljivih tehnologijah 
brez predpisovanja uporabe katerekoli 
metode ali določenega tehnološkega 
postopka, upoštevajo pa se tehnične 
lastnosti posameznega obrata, njegov 
geografski položaj in lokalne okoljske 
razmere.

Or. en

Obrazložitev

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.
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Predlog spremembe 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ določi mejne vrednosti 
emisij, ki ne presegajo vrednosti emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT.

Pristojni organ ob upoštevanju tehničnih 
značilnosti posameznega obrata, 
njegovega geografskega položaja in 
lokalnih okoljskih razmer določi mejne 
vrednosti emisij, enakovredne parametre 
ali tehnične ukrepe ter zahteve 
spremljanja in skladnosti tako, da 
vrednosti emisij obrata ne presegajo
ustreznih vrednosti emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Or. en

Obrazložitev

Minimalne zahteve ali evropska varnostna mreža bi bila določena s komitologijo, a z 
vključitvijo zainteresiranih strani pred postopkom komitologije (komitologija s tehničnim 
strokovnim znanjem). Evropska varnostna mreža bi morala temeljiti na novih ali 
posodobljenih referenčnih dokumentih NRT ter biti določena "po potrebi". Razlog za to je, 
ker so si nekateri industrijski postopki med seboj skoraj povsem različni, celo za enako snov 
ali skupino snovi, zato se bo morda dogajalo, da bodo evropske mejne vrednosti emisij 
določene za proizvodni postopek/metodo, ki se uporablja le v enem obratu.

Predlog spremembe 186
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ določi mejne vrednosti 
emisij, ki ne presegajo vrednosti emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, kot so opisane v referenčnih 

Ob upoštevanju odstavka 3 pristojni organ 
določi mejne vrednosti emisij, 
enakovredne parametre ali tehnične 
ukrepe, katerih končni rezultat so 
vrednosti emisij, ki ustrezajo intervalu 
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dokumentih NRT. vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. fr

Obrazložitev

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Predlog spremembe 187
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

The competent authority shall set emission 
limit values that do not exceed the 
emission levels associated with the best 
available techniques as described in the 
BAT reference documents.

The competent authority shall set emission 
limit values that are based on the emission 
levels associated with the best available 
techniques as described in the BAT 
reference documents and that do not 
exceed the minimum requirements laid 
down in Article 18.

Or. fi
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Predlog spremembe 188
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

The competent authority shall set emission 
limit values that do not exceed the 
emission levels associated with the best 
available techniques as described in the 
BAT reference documents.

The competent authority shall set emission 
limit values that do not exceed the 
emission levels associated with the best 
available techniques as described in the 
BAT reference documents if this is 
possible, taking account of technical and 
economic factors.

Or. fi

Predlog spremembe 189
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ določi mejne vrednosti 
emisij, ki ne presegajo vrednosti emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT.

Pristojni organ določi mejne vrednosti 
emisij, ki ne presegajo najnižjih vrednosti 
emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. en

Obrazložitev

Koristi za okolje pri izvajanju najboljših razpoložljivih tehnologij v EU bi bile največje, če bi 
bile uvedene najnižje vrednosti emisij, povezanih z NRT. Nedavna študija Evropske agencije 
za okolje kaže, da če bi v sektorju velikih kurilnih naprav uporabljali vrednosti emisij na 
ravni obratov z najboljšimi rezultati iz leta 2004 (strožje vrednosti emisij, povezane z NRT), bi 
to pomenilo skoraj 10-krat manj emisij dušikovih oksidov in 14-krat manj emisij žveplovega 
dioksida v primerjavi s sedanjimi vrednostmi (z letno koristjo do 65 milijard EUR, AEAT 
2007).
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Predlog spremembe 190
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ določi mejne vrednosti 
emisij, ki ne presegajo vrednosti emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, kot so opisane v referenčnih 
dokumentih NRT.

Pristojni organ določi mejne vrednosti 
emisij, ki ne presegajo najnižjih vrednosti 
emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. en

Obrazložitev

Po ocenah bodo koristi za okolje pri izvajanju NRT največje, če bodo uvedene najnižje 
vrednosti emisij, povezanih z NRT, kar kaže študija Evropske agencije za okolje o 
onesnaževanju zraka iz velikih kurilnih naprav za proizvodnjo električne energije: če bi v
sektorju velikih kurilnih naprav uvedli vrednosti emisij, ki so jih lahko dosegli obrati z 
najboljšimi rezultati leta 2004, bi bile emisije dušikovih oksidov 10-krat manjše in emisije 
žveplovega dioksida 14-krat manjše.

Predlog spremembe 191
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 2 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 presegajo vrednosti emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih NRT.

črtano
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Vendar, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz prilog V do VIII.
Komisija lahko določi merila za odobritev 
odstopanj iz tega odstavka.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).

Or. en

Obrazložitev

Glavni problem je, da pristojni organi pri določanju pogojev v dovoljenju ne upoštevajo 
referenčnih dokumentov NRT in njihovih ugotovitev o NRT. Z odobritvijo odstopanj za mejne 
vrednosti emisij, ki se razlikujejo od vrednosti emisij, povezanih z NRT, bi ogrozili regulatorni 
pritisk na obrate, naj izboljšajo svojo učinkovitost.  Po ocenah bodo koristi za okolje zaradi 
najboljših razpoložljivih tehnologij največje, če odstopanja od NRT ne bodo dovoljena, s 
čimer bi spodbudili večje povpraševanje za evropsko ekološko industrijo in učinkovitost.

Predlog spremembe 192
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 2 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 presegajo vrednosti emisij, 
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih NRT.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ključni problem, ugotovljen pri oceni izvajanja direktive IPPC je, da se pristojni organi pri 
določanju pogojev v dovoljenju ne držijo referenčnih dokumentov NRT in ugotovitev o NRT 
ter zelo pristransko tolmačijo lokalne razmere. Zaradi odstopanj pri mejnih vrednostih emisij, 
povezanih z NRT, so ogroženi enaki konkurenčni pogoji za evropsko industrijo.

Predlog spremembe 193
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 2 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 presegajo 
vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

3. Pristojni organ lahko 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, 
enakovredne parametre ali tehnične 
ukrepe, katerih končni rezultat so 
vrednosti emisij, ki presegajo vrednosti 
emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. fr

Obrazložitev

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
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valeur moyenne.

Predlog spremembe 194
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 2 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 presegajo 
vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

3. Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 2 lahko pristojni organ v izjemnih
primerih, ki izhajajo iz ocene okoljskih in 
ekonomskih stroškov in koristi ter ob 
upoštevanju tehničnih značilnosti 
zadevnega obrata, njegovega geografskega 
položaja in lokalnih okoljskih razmer 
določi mejne vrednosti emisij, ki presegajo 
vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. en

Obrazložitev

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Predlog spremembe 195
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

emisije ne presegajo vrednosti emisij, 
povezanih z mejnimi vrednostmi emisij iz 
prilog V do VIII.

Or. fr

Obrazložitev

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Predlog spremembe 196
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Those emission limit values shall however 
not exceed the emission limit values set out 
in Annexes V to VIII, where applicable.

Those emission limit values shall however 
not exceed the emission limit values set out 
in Annexes V to VIII, if this is possible, 
taking account of technical and economic 
factors.

Or. fi
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Predlog spremembe 197
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vendar te mejne vrednosti emisij ne 
presegajo mejnih vrednosti emisij v skladu 
s členom 14 (3) ali, kjer je primerno, iz 
prilog V do VIII.

Or. en

Obrazložitev

Če so bile zavezujoče mejne vrednosti za EU določene v skladu s členom 14 (3), potem se jih,
tako kot mejnih vrednosti emisij v prilogah V do VIII, v nobenem primeru ne sme preseči.
Vendar za določanje meril za odobritev odstopanj od vrednosti emisij, povezanih z NRT, ne 
velja postopek komitologije.

Predlog spremembe 198
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da zadevna 
javnost dovolj zgodaj dobi učinkovite 
možnosti za sodelovanje pri odločitvah o 
odobritvi odstopanj, navedenih v tem 
odstavku.

Or. en

Obrazložitev

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
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In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Predlog spremembe 199
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za odobritev 
odstopanj iz tega odstavka.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če so bile zavezujoče mejne vrednosti za EU določene v skladu s členom 14 (3), potem se jih, 
tako kot mejnih vrednosti emisij v prilogah V do VIII, nikakor ne sme preseči. Vendar za 
določanje meril za odobritev odstopanj od vrednosti emisij, povezanih z NRT, ne velja 
postopek komitologije.

Predlog spremembe 200
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

The Commission may establish criteria 
for the granting of the derogation referred 
to in this paragraph.

deleted

Or. fi
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Predlog spremembe 201
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za odobritev 
odstopanj iz tega odstavka.

Če so mejne vrednosti emisij, enakovredni 
parametri ali tehnični ukrepi določeni v 
skladu s tem odstavkom, morajo biti 
razlogi za odobritev višjih vrednosti emisij 
od tistih, ki se nanašajo na najboljše 
razpoložljive tehnologije, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih NRT, utemeljeni 
v prilogi k pogojem v dovoljenju.

Or. fr

Obrazložitev

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Predlog spremembe 202
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za odobritev Če so mejne vrednosti emisij, enakovredni 
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odstopanj iz tega odstavka. parametri in tehnični ukrepi določeni v 
skladu s tem odstavkom, potem je treba v 
prilogi k pogojem v dovoljenju 
dokumentirati in utemeljiti razloge za 
odobritev odstopanja vrednosti emisij od 
vrednosti emisij, povezanih z NRT, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. en

Obrazložitev

Izjemoma lahko pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, tako da emisije obrata 
presegajo vrednosti emisij, ki so opisane v referenčnih dokumentih NRT. Če se pristojni 
organ odloči za odstopanja od vrednosti emisij, povezanih z NRT, mora biti to ustrezno 
utemeljeno, hkrati pa je treba dokazati, da tako dovoljenje še naprej zagotavlja visoko raven 
varstva okolja.

Predlog spremembe 203
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za odobritev 
odstopanj iz tega odstavka.

Komisija določi merila za odobritev 
odstopanj iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.
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Predlog spremembe 204
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izjemoma lahko pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, tako da emisije obrata 
presegajo vrednosti emisij, ki so opisane v referenčnih dokumentih NRT. Če se pristojni 
organ odloči za odstopanja od vrednosti emisij, povezanih z NRT, mora biti to ustrezno 
utemeljeno, hkrati pa je treba dokazati, da tako dovoljenje še naprej zagotavlja visoko raven 
varstva okolja.

Predlog spremembe 205
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če so bile zavezujoče mejne vrednosti za EU določene v skladu s členom 14 (3), potem se jih, 
tako kot mejnih vrednosti emisij v prilogah V do VIII, v nobenem primeru ne sme preseči.
Vendar za določanje meril za odobritev odstopanj od vrednosti emisij, povezanih z NRT, ne 
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velja postopek komitologije.

Predlog spremembe 206
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Predlog spremembe 207
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Those measures, designed to amend non-
essential elements of this Directive, by 
supplementing it, shall be adopted in 
accordance with the regulatory procedure 
with scrutiny referred to in Article 69(2).

deleted

Or. fi

Predlog spremembe 208
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. The competent authority may grant 
temporary derogations from the 
requirements of paragraph 2 and from 
points (1) and (2) of the first subparagraph 
of Article 12 for increases in emissions 
which result from the testing and use of 
emerging techniques provided that within 6 
months of the granting of the derogation 
the use of those techniques is either 
stopped or the activity achieves at least the 
emission levels associated with the best 
available techniques.

5. The competent authority may grant 
temporary derogations from the 
requirements of paragraph 2 and from 
points (1) and (2) of the first subparagraph 
of Article 12 for increases in emissions 
which result from the testing and use of 
emerging techniques provided that within 
12 months of the granting of the 
derogation, a period which may also be 
extended by 12 months, the use of those 
techniques is either stopped or the activity 
achieves at least the emission levels 
associated with the best available 
techniques.

Or. nl

Obrazložitev

The proposed temporary exemption may not be sufficient. It is therefore proposed that the 
period be extended.
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Predlog spremembe 209
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ lahko odobri začasna 
odstopanja od zahtev iz odstavka 2 in od 
točk (1) in (2) prvega pododstavka člena 12 
za povečanje emisij, ki nastajajo pri 
preizkušanju in uporabi nastajajočih 
tehnologij, pod pogojem da se v šestih 
mesecih od odobritve odstopanja uporaba 
teh tehnologij ustavi ali da dejavnost 
doseže najmanj vrednost emisij, ki je 
povezana z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami.

5. Pristojni organ lahko odobri začasna 
odstopanja od zahtev iz odstavka 2 in od 
točk (1) in (2) prvega pododstavka člena 12 
za povečanje emisij, ki nastajajo pri 
preizkušanju in uporabi nastajajočih 
tehnologij, pod pogojem da se v dvanajstih 
mesecih od odobritve odstopanja uporaba 
teh tehnologij ustavi ali da dejavnost 
doseže najmanj vrednost emisij, ki je 
povezana z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj nove tehnologije od študije v poskusnem obratu do uporabe v polnem obsegu, morda 
prvič v industriji, običajno traja več kot 6 mesecev, pogosto pa več kot dve leti. Celo pri 
preizkušenih tehnologijah lahko traja več kot 6 mesecev, da začne industrijski obrat delovati. 
Pristojni organ mora imeti možnost za vsak primer določiti ustrezen časovni okvir. 
Sprejemljiv časovni okvir bi bil dve leti; s krajšo časovno omejitvijo bi omejevali inovativnost 
in ohranjali obstoječe tehnologije.

Predlog spremembe 210
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če obstaja tveganje, da države članice 
ne bodo dosegle svojih ciljev v skladu z 
direktiv o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij, pristojni organi za zadevna 
onesnaževala določijo mejne vrednosti 
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emisij , ki so nižje od tistih, povezanih z 
NRT v referenčnih dokumentih NRT.

Or. en

Predlog spremembe 211
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pristojni organi določijo strožje mejne 
vrednosti emisij od tistih, povezanih z 
NRT v referenčnih dokumentih NRT, če 
je to potrebno za doseganje ciljev v skladu 
z direktiv o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij.

Or. en

Obrazložitev

Večina držav članic najverjetneje ne bo mogla doseči visoko zastavljenih ciljev glede 
kakovosti zraka, določenih v direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij. Zato bi morali 
imeti pristojni organi možnost, da določijo strožje mejne vrednosti emisij od tistih, povezanih 
z NRT v referenčnih dokumentih NRT.

Predlog spremembe 212
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. The monitoring requirements referred to 
in Article 15(1) (c) and (d) shall, where 
applicable, be based on the conclusions on 
monitoring as described in the BAT 
reference documents.

1. The monitoring requirements referred to 
in Article 15(1) (c) shall, where applicable, 
be based on the conclusions on monitoring 
as described in the BAT reference 
documents.
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Or. nl

Obrazložitev

Cf. amendment to Article 15(d). Periodic monitoring will be of little or no value, as the 
directive does not attach any conclusions to it. It is for the competent authorities to determine 
when monitoring is worthwhile.

Predlog spremembe 213
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. The frequency of the periodic 
monitoring referred to in Article 15(1) (d) 
shall be determined by the competent 
authority in a permit for each individual 
installation or in general binding rules.

deleted

Without prejudice to the first 
subparagraph, periodic monitoring shall 
be carried out at least once every seven 
years.
The Commission may establish criteria 
for the determination of the frequency of 
the periodic monitoring.
Those measures designed to amend non-
essential elements of this Directive, by 
supplementing it, shall be adopted in 
accordance with the regulatory procedure 
with scrutiny referred to in Article 69(2).

Or. nl

Obrazložitev

Cf. amendment to Article 15(d). Periodic monitoring will be of little or no value, as the 
directive does not attach any conclusions to it. It is for the competent authorities to determine 
when monitoring is worthwhile.
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Predlog spremembe 214
Robert Sturdy

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
redno spremljanje izvaja vsaj enkrat 
vsakih sedem let.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne strinjamo se, da je minimalna pogostost rednega spremljanja določena, saj je različna 
glede na vrsto sektorja in spremljanja.

"Spremljanje" lahko pomeni vrsto različnih dejavnosti, od preprostega vizualnega 
preverjanja in snemanja do podrobnega vzorčenja, zato menimo, da ni primerno določiti 
meril. 

Predlog spremembe 215
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
redno spremljanje izvaja vsaj enkrat vsakih 
sedem let.

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
redno spremljanje podtalnice in tal izvaja 
vsaj enkrat vsakih pet let za podtalnico ali 
deset let za tla, razen če spremljanje 
temelji na sistematičnem ocenjevanju 
tveganja za onesnaženje.

Or. en

Obrazložitev

Prvič, treba je razlikovati med pogostostjo spremljanja podtalnice in tal, da bi olajšali 
spremljanje, ki je za podtalnico cenejše in lažje izvedljivo kot pa za tla. 
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Drugič, da bi zagotovili uspešno in najučinkovitejše spremljanje tal in podtalnice, je treba 
omogočiti, da se pogostost določi na podlagi tveganja za okolje. V tem primeru naj Komisija 
oblikuje potrebna merila za zagotavljanje dobre prakse.

Predlog spremembe 216
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
redno spremljanje izvaja vsaj enkrat vsakih
sedem let.

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
redno spremljanje izvaja vsaj enkrat letno.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje tal in podtalnice je treba opraviti vsaj enkrat vsakih dvanajst mesecev, da je 
mogoče pravočasno odkriti onesnaženje ter da se zmanjša škoda in morebitni stroške 
sanacije. Rezultate spremljanja je treba vključiti v letno poročilo upravljavca ter v javni 
register. Komisija bi morala določiti merila minimalne pogostosti, da bi bili pogoji v EU 
usklajeni.

Predlog spremembe 217
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
redno spremljanje izvaja vsaj enkrat vsakih
sedem let.

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
redno spremljanje nevarnih snovi izvaja 
vsaj enkrat letno za podtalnico in vsakih 
pet let za tla.

Or. en
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Predlog spremembe 218
Robert Sturdy

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za določanje 
pogostosti rednega spremljanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne strinjamo se, da je minimalna pogostost rednega spremljanja določena, saj je različna 
glede na vrsto sektorja in spremljanja.

"Spremljanje" lahko pomeni vrsto različnih dejavnosti, od preprostega vizualnega 
preverjanja in snemanja do podrobnega vzorčenja, zato menimo, da ni primerno določiti 
meril.

Predlog spremembe 219
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za določanje 
pogostosti rednega spremljanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica bi morala uvesti in izvajati direktivo. Države članice naj določijo, 
kakšen naj bo postopek za spremljanje.
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Predlog spremembe 220
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za določanje 
pogostosti rednega spremljanja.

Komisija določi merila za oceno tveganja 
za onesnaženje.

Or. en

Obrazložitev

Prvič, treba je razlikovati med pogostostjo spremljanja podtalnice in tal, da bi olajšali 
spremljanje, ki je za podtalnico cenejše in lažje izvedljivo kot pa za tla. 

Drugič, da bi zagotovili uspešno in najučinkovitejše spremljanje tal in podtalnice, je treba 
omogočiti, da se pogostost določi na podlagi tveganja za okolje. V tem primeru naj Komisija 
oblikuje potrebna merila za zagotavljanje dobre prakse.

Predlog spremembe 221
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica bi morala uvesti in izvajati direktivo. Države članice naj določijo, 
kakšen naj bo postopek za spremljanje.
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Predlog spremembe 222
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko določi merila za določanje 
pogostosti rednega spremljanja.

Komisija določi merila za določanje 
pogostosti rednega spremljanja.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje tal in podtalnice je treba opraviti vsaj enkrat vsakih dvanajst mesecev, da je 
mogoče pravočasno odkriti onesnaženje ter da se zmanjša škoda in morebitni stroške 
sanacije. Rezultate spremljanja je treba vključiti v letno poročilo upravljavca ter v javni 
register. Komisija bi morala določiti merila minimalne pogostosti, da bi bili pogoji v EU 
usklajeni.

Predlog spremembe 223
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl
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Predlog spremembe 224
Jan Mulder

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi po 
potrebi ponovno preverijo in posodobijo 
splošne zavezujoče predpise za zadevne 
obrate.

Če Komisija objavi nove ali posodobljene 
referenčne dokumente NRT, države članice 
po potrebi ponovno preverijo in posodobijo 
splošne zavezujoče predpise za zadevne 
obrate, pri čemer upoštevajo investicijske 
cikle. Zato je treba splošne zavezujoče 
predpise za obstoječe obrate za 
industrijske dejavnosti, kot so navedene v 
odstavku 6.6 Priloge I, pregledati in 
posodobiti v petnajstih letih.

Or. en

Predlog spremembe 225
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Where the Commission adopts a new or 
updated BAT reference document, Member 
States shall, within four years of 
publication, where necessary, reconsider 
and update the general binding rules for the 
installations concerned.

Where the Commission publishes a new or 
updated BAT reference document, Member 
States shall, within four years of 
publication, where necessary, reconsider 
and update the general binding rules for the 
installations concerned, taking account of 
the investment cycles of businesses.

Or. nl

Obrazložitev

Transition periods are important. Therefore the general binding rules must take account of 
businesses' investment cycles. 
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Predlog spremembe 226
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija sprejme nove ali posodobljene 
referenčne dokumente NRT, države članice 
v štirih letih po objavi po potrebi ponovno 
preverijo in posodobijo splošne zavezujoče 
predpise za zadevne obrate.

Če Komisija sprejme nove ali posodobljene 
referenčne dokumente NRT, države članice 
v štirih letih po objavi pregledajo in po 
potrebi posodobijo splošne zavezujoče 
predpise za zadevne obrate.

Or. en

Obrazložitev

Pregled je potreben in je pogoj za oceno, ali je morda potrebno posodobiti pogoje v 
dovoljenju, zato je treba besede "po potrebi" premakniti na drugo mesto v besedilu.

Predlog spremembe 227
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Where the Commission adopts a new or 
updated BAT reference document, Member 
States shall, within four years of 
publication, where necessary, reconsider 
and update the general binding rules for the 
installations concerned.

Where the Commission adopts a new or 
updated BAT reference document, Member 
States shall, within four years of 
publication, where necessary, reconsider 
and update the general binding rules for the 
new installations concerned.

Or. fi
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Predlog spremembe 228
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 18 a

Emission limit values in the Community

1. The Council shall adopt, on a proposal 
from the Commission, in accordance with 
the procedure laid down in the Treaty, 
emission limit values:
for categories of installations referred to 
in Annex I, excluding landfills as referred 
to in points 5.1 and 5.4 of the annex, and
for polluting substances referred to in 
Annex III for which the need for 
Community action has been identified, 
particularly on the basis of the 
information exchange referred to in 
Article 16.
2. Where no common Community 
emission limit values laid down in 
application of this Directive exist, 
appropriate emission limit values in 
accordance with the Directives referred to 
in Annex II and emission limit values laid 
down in other Community legislation 
shall apply to installations referred to in 
Annex I as minimum limit values in 
accordance with this Directive.
The Council shall adopt, on a proposal 
from the Commission, in accordance with 
the procedure laid down in the Treaty, 
technical provisions applicable to landfills 
as referred to in Annex I, points 5.1 and
5.4, but without prejudice to the 
application of the requirements of this 
Directive.

Or. fi
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Predlog spremembe 229
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so zaradi nacionalnih zgornjih meja, 
določenih v skladu z Direktivo 2001/81/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih 
mejah emisij za nekatera onesnaževala 
ozračja1, zahtevani strožji pogoji od tistih, 
dosegljivih z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali drugih zahtev 
te direktive, lahko države članice od 
obratov zahtevajo dodatne ukrepe. Pri tem 
je treba upoštevati stroške in koristi teh 
ukrepov v primerjavi z ukrepi za druge 
vire emisij razen obratov.
_______
1 UL L 309, 27. 11. 2001, str. 22

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti povezavo med direktivo IPPC ter direktivami z okoljskimi cilji, kot sta 
direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij in direktiva o habitatih. Kjer so potrebni strožji 
pogoji od tistih, doseženih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, lahko države članice 
od obratov zahtevajo večje zmanjšanje emisij. Ta določba je potrebna, ker se z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami emisije zmanjšajo, vendar to ne zagotavlja doseganja ciljev 
glede emisij.
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Predlog spremembe 230
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organ sledi razvoju najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali je o njem 
obveščen ter da je obveščen o morebitnih 
novih ali posodobljenih referenčnih 
dokumentih.

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organ sledi razvoju najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali je o njem 
obveščen, da je obveščen o morebitnih 
novih ali posodobljenih referenčnih 
dokumentih ter da obvešča tudi zadevno 
javnost.

Or. en

Obrazložitev

Treba je izvesti kampanjo za obveščanje.

Predlog spremembe 231
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni 
organ  v rednih časovnih presledkih in vsaj 
vsakih deset let ponovno preveri  in za 
zagotovitev skladnosti s to direktivo  po 
potrebi posodobi  pogoje v dovoljenju .

Or. en

Obrazložitev

Poleg preverjanja po objavi novih ali posodobljenih dokumentov NRT je treba uvesti stalen 
evropski časovni okvir za preverjanje v rednih časovnih presledkih, zlasti da bi preprečili 
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izkrivljanje konkurence. 

Predlog spremembe člena 22(1) je dopusten v skladu s členom 80a poslovnika zaradi tesne 
povezave s predlaganim besedilom odstavka 3 glede evropske minimalne pogostosti za 
časovni okvir preverjanja dovoljenj.

Predlog spremembe 232
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Where the Commission adopts a new or 
updated BAT reference document, 
Member States shall, within four years of 
publication, ensure that the competent 
authority, where necessary, reconsiders 
and updates the permit conditions for the 
installations concerned.

deleted

The first subparagraph shall apply to any 
derogation granted in accordance with 
Article 16(3).

Or. fi

Predlog spremembe 233
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi 
zagotovijo, da pristojni organ po potrebi 
ponovno preveri ali posodobi pogoje v 
dovoljenju za zadevne obrate.

3. Če Komisija objavi nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi 
zagotovijo, da pristojni organ ob 
predvidenem izteku veljavnosti dovoljenja, 
ki se preverja in posodablja v rednih 
časovnih presledkih, po potrebi ponovno 
preveri ali posodobi pogoje v dovoljenju za 
zadevne obrate, pri čemer se upoštevajo 
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investicijski cikli posameznih obratov.

Or. en

Obrazložitev

Namen določbe je zagotoviti, da za dovoljenja ne bodo veljale spremembe za nazaj ob 
vsakršni posodobitvi referenčnih dokumentov NRT. S tem bodo upravljavci dobili potrebno 
stabilnost, da bodo lahko opravljali svoje dejavnosti brez nepotrebnih stroškov in nenehnih 
sprememb. Po veljavni zakonodaji je predviden tudi reden pregled odobrenih dovoljenj 
(vsakih 5 let v Italiji). Tako bi se nove najnovejše razpoložljive tehnologije uporabljale po 
predvidenem izteku dovoljenja.

Predlog spremembe 234
Jan Mulder

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi
zagotovijo, da pristojni organ po potrebi 
ponovno preveri ali posodobi pogoje v 
dovoljenju za zadevne obrate.

3. Če Komisija objavi nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice zagotovijo, da pristojni 
organ po potrebi ponovno preveri ali 
posodobi pogoje v dovoljenju za zadevne 
obrate, pri čemer se upoštevajo 
investicijski cikli posameznih obratov.
Zato je treba pogoje v dovoljenju za 
obstoječe obrate za industrijske 
dejavnosti, kot so navedene v odstavku 6.6 
Priloge I, pregledati in posodobiti v 
petnajstih letih.

Or. en
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Predlog spremembe 235
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi 
zagotovijo, da pristojni organ po potrebi 
ponovno preveri ali posodobi pogoje v 
dovoljenju za zadevne obrate.

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice zagotovijo, da v dveh letih
po objavi pristojni organ ponovno preveri 
in po potrebi posodobi splošne zavezujoče 
predpise za zadevne obrate.

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokumenti NRT so rezultat dolgega procesa, po odločitvi pa jih je treba hitreje 
prenesti v prakso. Časovni rok mora veljati za preverjanje in posodabljanje pri pristojnem 
organu.

Predlog spremembe 236
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Where the Commission adopts a new or 
updated BAT reference document, Member 
States shall, within four years of 
publication, ensure that the competent 
authority, where necessary, reconsiders and
updates the permit conditions for the 
installations concerned.

3. Where the Commission publishes a new 
or updated BAT reference document, 
Member States shall, taking account of 
investment cycles, ensure that the 
competent authority, where necessary, 
reconsiders and updates the permit 
conditions for the installations concerned.

Or. nl

Obrazložitev

If it is not necessary to consider case by case whether changes fit into the investment cycle, as 
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proposed by Krahmer in Amendment 27, it will be possible to decide in general for all 
businesses in a given situation, for example for existing installations, whether they do fit into 
the investment cycle. This will not only be good for business operators but will also reduce 
the costs incurred by local authorities, as they will not have to assess each case separately. 

Predlog spremembe 237
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi 
zagotovijo, da pristojni organ po potrebi 
ponovno preveri ali posodobi pogoje v 
dovoljenju za zadevne obrate.

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi 
ponovno preverijo in po potrebi 
posodobijo pogoje v dovoljenju za zadevne 
obrate.

Or. en

Obrazložitev

Preverjanje je potrebno in je pogoj za oceno, ali je morda treba posodobiti pogoje v 
dovoljenju, zato je treba besede "po potrebi" premakniti na drugo mesto v besedilu.

Predlog spremembe 238
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi 
zagotovijo, da pristojni organ po potrebi 
ponovno preveri ali posodobi pogoje v 
dovoljenju za zadevne obrate.

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v dveh letih po objavi 
ponovno preverijo in posodobijo pogoje v 
dovoljenju za zadevne obrate.

Or. en
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Obrazložitev

Referenčni dokumenti NRT odražajo dinamično zasnovo tehničnega rezultata, običajno 
dogovorjenega v petletnem procesu med tehničnimi strokovnjaki iz držav članic: te dinamične 
tehnološke spremembe bi bilo treba priznati, jih obravnavati in po potrebi posodobiti v dveh 
letih po objavi referenčnih dokumentov NRT, da bi se ohranil zagon na področju okoljskih 
inovacij.

Predlog spremembe 239
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v štirih letih po objavi 
zagotovijo, da pristojni organ po potrebi 
ponovno preveri ali posodobi pogoje v 
dovoljenju za zadevne obrate.

3. Če Komisija sprejme nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v ustreznem časovnem 
obdobju po objavi zagotovijo, da pristojni 
organ po potrebi ponovno preveri ali 
posodobi pogoje v dovoljenju za zadevne 
obrate. 

Or. en

Obrazložitev

Po sprejetju ali reviziji referenčnih dokumentov NRT morajo imeti države članice več 
prožnosti glede časovnega razporeda ponovnega preverjanja (npr. za upoštevanje 
investicijskih ciklov). Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe 5, kjer je 
predlagan stalen evropski časovni okvir za preverjanje v rednih časovnih presledkih. S tem bi 
zagotovili minimalno pogostost preverjanja. 

Predlog spremembe 240
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za vsako 
odstopanje, odobreno v skladu s členom 

črtano
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16(3).

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokumenti NRT so rezultat dolgega procesa, po odločitvi pa jih je treba hitreje 
prenesti v prakso. Časovni rok mora veljati za preverjanje in posodabljanje pri pristojnem 
organu.

Predlog spremembe 241
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za vsako 
odstopanje, odobreno v skladu s členom 
16(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokumenti NRT odražajo dinamično zasnovo tehničnega rezultata, običajno 
dogovorjenega v petletnem procesu med tehničnimi strokovnjaki iz držav članic: te dinamične 
tehnološke spremembe bi bilo treba priznati, jih obravnavati in po potrebi posodobiti v dveh 
letih po objavi referenčnih dokumentov NRT, da bi se ohranil zagon na področju okoljskih 
inovacij.

Predlog spremembe 242
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja za vsako 
odstopanje, odobreno v skladu s členom 
16(3).

Prvi pododstavek se uporablja tudi za 
vsako odstopanje, odobreno v skladu s 
členom 16(3).
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Or. en

Obrazložitev

Po sprejetju ali reviziji referenčnih dokumentov NRT morajo imeti države članice več 
prožnosti glede časovnega razporeda ponovnega preverjanja (npr. za upoštevanje 
investicijskih ciklov). Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe 5, kjer je 
predlagan stalen evropski časovni okvir za preverjanje v rednih časovnih presledkih. S tem bi 
zagotovili minimalno pogostost preverjanja.

Predlog spremembe 243
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) developments in the best available 
techniques allow for the significant 
reduction of emissions,

(b) developments in the best available 
techniques allow for the significant 
reduction of emissions without 
unreasonable costs,

Or. fi

Predlog spremembe 244
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) če je to potrebno zaradi skladnosti z 
Direktivo 2001/81/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij za nekatera 
onesnaževala zraka.

Or. en
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Obrazložitev

Cilji o kakovosti zraka, določeni v direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij, v večini 
držav članic verjetno ne bodo doseženi, zato bi morali pristojni organi posodobiti dovoljenja 
za zadevne obrate, kjer je to potrebno, da se zagotovi doseganje zgornjih meja, določenih v 
direktivi o nacionalnih zgornjih mejah emisij.

Predlog spremembe 245
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano
Zaprtje in sanacija lokacije

1. Brez poseganja v Direktivo 2004/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi 
s preprečevanjem in sanacijo okoljske 
škode in Direktivo 20../../ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi okvira za 
varstvo tal in spremembi Direktive 
2004/35/ES pristojni organ zagotovi, da se 
ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
izvajajo pogoji v dovoljenju, določeni za 
zagotovitev upoštevanja načela iz točke (8) 
člena 12.
2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust nevarnih snovi, 
upravljavec ob upoštevanju možnosti 
onesnaženja tal in podtalnice na kraju 
obrata pripravi izhodiščno poročilo, 
preden začne z obratovanjem obrata ali 
preden je dovoljenje za obrat 
posodobljeno. Poročilo vsebuje količinsko 
opredeljene informacije, ki so potrebne za 
določitev začetnega stanja tal in 
podtalnice.
Komisija določi merila za vsebino 
izhodiščnega poročila.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
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da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).
3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal 
in podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je 
obrat v primerjavi z začetnim stanjem, 
določenim v izhodiščnem poročilu iz 
odstavka 2, povzročil kakršno koli 
onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi 
snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo 
povrne v navedeno začetno stanje.
4. Če se od upravljavca ne zahteva, da 
pripravi izhodiščno poročilo iz odstavka 2, 
upravljavec ob dokončnem prenehanju 
dejavnosti sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da lokacija ne predstavlja 
pomembnega tveganja za zdravje ljudi in 
okolje.
________
1 UL L 143, 30.4.2004, str. 56.
2 UL L

Or. en

Predlog spremembe 246
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v Direktivo 2004/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi 
s preprečevanjem in sanacijo okoljske 
škode in Direktivo 20../../ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi okvira za 
varstvo tal in spremembi Direktive 
2004/35/ES pristojni organ zagotovi, da se 
ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
izvajajo pogoji v dovoljenju, določeni za 
zagotovitev upoštevanja načela iz točke (8) 

1. Brez poseganja v Direktivo 2004/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi 
s preprečevanjem in sanacijo okoljske 
škode, Direktivo 2006/118/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2006 o varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem in poslabšanjem1, 
Direktivo Evropskega Parlamenta in 
Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja2

in Direktivo 20../../ES Evropskega 
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člena 12. parlamenta in Sveta o določitvi okvira za 
varstvo tal in spremembi Direktive 
2004/35/ES pristojni organ zagotovi, da se 
ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
izvajajo pogoji v dovoljenju, določeni za 
zagotovitev upoštevanja načela iz točke (8) 
člena 12.
________
1 UL L 372, 27.12.2006, str. 19.
2 UL L

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba zakonodajo Skupnosti na tem področju.

Predlog spremembe 247
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust nevarnih snovi, 
upravljavec ob upoštevanju možnosti 
onesnaženja tal in podtalnice na kraju 
obrata pripravi izhodiščno poročilo, preden 
začne z obratovanjem obrata ali preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno. Poročilo 
vsebuje količinsko opredeljene 
informacije, ki so potrebne za določitev 
začetnega stanja tal in podtalnice.

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust nevarnih snovi, 
upravljavec ob upoštevanju možnosti 
večjega onesnaženja tal in podtalnice na 
kraju obrata pripravi izhodiščno poročilo, 
preden začne z obratovanjem obrata ali 
preden je dovoljenje za obrat 
posodobljeno. Poročilo vsebuje količinsko 
opredeljene informacije, ki so potrebne za 
določitev začetnega stanja tal in podtalnice.

Komisija določi merila za vsebino 
izhodiščnega poročila.

Komisija določi splošna merila za vsebino 
izhodiščnega poročila.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).
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Or. en

Predlog spremembe 248
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust nevarnih snovi, 
upravljavec ob upoštevanju možnosti 
onesnaženja tal in podtalnice na kraju 
obrata pripravi izhodiščno poročilo, preden 
začne z obratovanjem obrata ali preden je 
dovoljenje za obrat posodobljeno. Poročilo 
vsebuje količinsko opredeljene 
informacije, ki so potrebne za določitev 
začetnega stanja tal in podtalnice.

2. Če dejavnost vključuje uporabo, 
proizvodnjo ali izpust relevantnih nevarnih 
snovi, upravljavec ob upoštevanju 
možnosti onesnaženja tal in podtalnice na 
kraju obrata pripravi izhodiščno poročilo, 
preden začne z obratovanjem obrata ali 
preden je dovoljenje za obrat 
posodobljeno. Poročilo vsebuje količinsko 
opredeljene informacije, ki so potrebne za 
določitev začetnega stanja tal in podtalnice 
z ozirom na večje količine nevarnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Da v izhodiščno poročilo ne bi bilo treba vključiti vseh možnih nevarnih snovi (teh je lahko 
več sto), je treba obseg ocene omejiti na onesnaženje z večjimi količinami nevarnih snovi. 

Predlog spremembe 249
Karin Scheele

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upon definitive cessation of the 
activities, the operator shall assess the state 
of the soil and groundwater contamination 
by dangerous substances. Where the 
installation has caused any pollution by 
dangerous substances of soil or 
groundwater compared to the initial state 

3. Upon definitive cessation of the 
activities, the operator shall assess the state 
of the soil and groundwater contamination 
by dangerous substances. Where the 
installation has caused any pollution by 
dangerous substances of soil or 
groundwater, the operator shall remediate 
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established in the baseline report referred 
to in paragraph 2, the operator shall 
remediate the site and return it to that 
initial state.

the site and leave it in a satisfactory state.

(This amendment applies throughout the 
legislative act. Adoption of this amendment 
will necessitate corresponding adjustments 
elsewhere in the text, for example to Article 
12(8) of the Commission proposal).

Or. de

Obrazložitev

The objective of remediating a site in such a way as to restore it to its 'initial state' is
problematic if the soil has already been contaminated before the beginning of a commercial 
operation. The objective of remediation should therefore at all events also be a state which 
satisfies the authority in accordance with the legal status quo.

Predlog spremembe 250
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat 
v primerjavi z začetnim stanjem, 
določenim v izhodiščnem poročilu iz 
odstavka 2, povzročil kakršno koli 
onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi 
snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo 
povrne v navedeno začetno stanje.

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat 
v primerjavi z začetnim stanjem, 
določenim v izhodiščnem poročilu iz 
odstavka 2, povzročil kakršno koli 
onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi 
snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo 
povrne v navedeno začetno stanje, da se 
prepreči tveganje za zdravje ljudi in 
okolje.

Or. en
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Predlog spremembe 251
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat 
v primerjavi z začetnim stanjem, 
določenim v izhodiščnem poročilu iz 
odstavka 2, povzročil kakršno koli 
onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi 
snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo 
povrne v navedeno začetno stanje.

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat 
v primerjavi s stanjem, določenim v 
izhodiščnem poročilu iz odstavka 2, 
povzročil kakršno koli onesnaženje tal ali 
podtalnice z nevarnimi snovmi, 
upravljavec sanira lokacijo in jo povrne v 
navedeno stanje. Če tega ne stori, mora 
odpraviti škodo.

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza "začetno stanje" povzroča napačno tolmačenje. Upoštevati je treba 
zakonodajo Skupnosti o okoljski odgovornosti.

Predlog spremembe 252
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat 
v primerjavi z začetnim stanjem, 
določenim v izhodiščnem poročilu iz 
odstavka 2, povzročil kakršno koli 
onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi 
snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo 
povrne v navedeno začetno stanje.

3. Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat 
v primerjavi z začetnim stanjem, 
določenim v izhodiščnem poročilu iz 
odstavka 2, povzročil kakršno koli merljivo 
onesnaženje tal ali podtalnice z nevarnimi 
snovmi, upravljavec sanira lokacijo in jo 
povrne v navedeno začetno stanje.

Or. en
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Obrazložitev

Določba mora biti jasnejša, da bo bolj stvarna in izvršljiva.

Predlog spremembe 253
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upon definitive cessation of the 
activities, the operator shall assess the state 
of the soil and groundwater contamination 
by dangerous substances. Where the 
installation has caused any pollution by 
dangerous substances of soil or 
groundwater compared to the initial state 
established in the baseline report referred 
to in paragraph 2, the operator shall 
remediate the site and return it to that 
initial state.

3. Upon definitive cessation of the 
activities, the operator shall assess the state 
of the soil and groundwater contamination 
by relevant dangerous substances. Where 
the installation has caused any pollution by 
relevant dangerous substances of soil or 
groundwater compared to the initial state 
established in the baseline report referred 
to in paragraph 2, the operator shall 
remediate the site and return it to that 
initial state.

Or. nl

Obrazložitev

Cf. amendment to Article 3(15). The definition of 'dangerous substances' and the linkage of 
the baseline report to the presence of such substances renders the scope very broad. A 
necessary restriction on the scope can be achieved by inserting the word 'relevant'.

Predlog spremembe 254
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 črtano
Poročanje o skladnosti
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Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 
vključuje primerjavo med delovanjem 
obrata, vključno z vrednostjo emisij, in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Or. en

Obrazložitev

Koristi za okolje zaradi tega odstavka so minimalne, saj morajo biti dovoljenja sama skladna 
z NRT. Vendar pa bi se z vključitvijo tega ukrepa povečala upravna obremenitev.

Predlog spremembe 255
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Reporting on compliance Reporting on BAT

Or. nl

Obrazložitev

According to the impact assessment, the aim of Article 24 is to inform the operator about the 
BAT.  As this article is not concerned with compliance with the conditions, it is proposed that 
the reference to Article 8 be deleted. In order to emphasise more the philosophy of trying to 
introduce possible improvements, it is proposed that 'possible measures to reduce emissions' 
be inserted.

Predlog spremembe 256
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

The report on compliance referred to in The operator shall annually draw up a 
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point (1) of Article 8 shall include a 
comparison between the operation of the 
installation, including the level of 
emissions, and the best available 
techniques as described in the BAT 
reference documents.

report on the application of BAT. This
report shall include a comparison between 
the operation of the installation, including 
the level of emissions, possible measures 
to reduce emissions and the best available 
techniques as described in the BAT 
reference documents.

Or. nl

Obrazložitev

According to the impact assessment, the aim of Article 24 is to inform the operator about the 
BAT.  As this article is not concerned with compliance with the conditions, it is proposed that 
the reference to Article 8 be deleted. In order to emphasise more the philosophy of trying to 
introduce possible improvements, it is proposed that 'possible measures to reduce emissions' 
be inserted.

Predlog spremembe 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 
vključuje primerjavo med delovanjem 
obrata, vključno z vrednostjo emisij, in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 
vključuje primerjavo med vrednostmi 
emisij in vrednostmi emisij, povezanimi z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Or. en

Obrazložitev

Če je pri primerjavi poudarek na vrednostih emisij, se zmanjša breme za upravljavce.
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Predlog spremembe 258
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 
vključuje primerjavo med delovanjem 
obrata, vključno z vrednostjo emisij, in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 
vključuje primerjavo med delovanjem 
obrata, vključno z vrednostjo emisij, in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT. Poročilo je nemudoma dostopno na 
svetovnem spletu.

Or. en

Obrazložitev

Javnost in nevladne organizacije bi morale imeti prek svetovnega spleta lahek dostop do 
potrebnih informacij

Predlog spremembe 259
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 
vključuje primerjavo med delovanjem 
obrata, vključno z vrednostjo emisij, in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Poročilo o skladnosti iz točke (1) člena 8 
vključuje primerjavo med delovanjem 
obrata, vključno z vrednostjo emisij, in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT. Vsa poročila so javnosti stalno 
dostopna prek svetovnega spleta.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je, da imajo lokalne in nacionalne nevladne organizacije ter zadevna javnost, vključno 
z državljani, ki delajo po običajnem delovnem času in bi zato imeli le omejen dostop do javnih 
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registrov, potrebna orodja in dostopajo do informacij prek interneta, da bi pristojnim 
organom lahko nudili dragoceno podporo pri ocenjevanju skladnosti in z zgodnjim 
opozarjanjem pomagali preprečevati večja tveganja za zdravje in okolje.

Predlog spremembe 260
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo sistem 
inšpekcijskih pregledov obratov. Sistem 
vključuje inšpekcijske preglede na kraju 
samem.

1. Države članice vzpostavijo sistem 
inšpekcijskih pregledov obratov. Sistem 
vključuje inšpekcijske preglede na kraju 
samem, vključno z vsaj tremi naključnimi 
in izrednimi inšpekcijskimi pregledi letno.
Države članice zagotovijo zadostno število 
usposobljenega osebja za opravljanje teh 
inšpekcijskih pregledov.

Or. en

Obrazložitev

Ker predpisi za pristojne organe glede opravljanja inšpekcijskih pregledov niso bili usklajeni, 
so v EU nastale velike razlike v pogostosti inšpekcijskih pregledov, njihovi temeljitosti in 
kakovosti ter posledičnih izvršilnih ukrepih. Inšpekcijski pregledi morajo biti naključni, da se 
zagotovi, da upravljavec ne prilagodi načinov delovanja obrata glede na vnaprej znane 
datume inšpekcijskih pregledov.

Predlog spremembe 261
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo sistem 
inšpekcijskih pregledov obratov. Sistem 
vključuje inšpekcijske preglede na kraju 
samem.

1. Države članice vzpostavijo sistem 
inšpekcijskih pregledov obratov. Sistem 
vključuje inšpekcijske preglede na kraju 
samem, vključno z vsaj tremi naključnimi 
in izrednimi inšpekcijskimi pregledi letno. 
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Države članice zagotovijo zadostno število 
usposobljenega osebja za opravljanje teh 
inšpekcijskih pregledov.

Or. en

Obrazložitev

Za dovolj zgodno in zanesljivo oceno je treba določiti minimalno pogostost inšpekcijskih 
pregledov: inšpekcijski pregledi morajo biti naključni, da se zagotovi, da upravljavec ne 
prilagodi načina obratovanja obrata glede na vnaprej znane datume inšpekcijskih pregledov. 
Preglede izvajajo izkušeni strokovnjaki s pristojnih organov. Stroške, povezane z morebitnim 
usposabljanjem, nosijo upravljavci.

Predlog spremembe 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so vsi 
obrati zajeti v inšpekcijskem načrtu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija trenutno vodi posvetovanje o inšpekcijskih pregledih obratov s strani držav članic, 
da oceni, ali so za te preglede potrebne zavezujoče zahteve. Ni jasno, zakaj Komisija predlaga 
zavezujoče zahteve še pred zaključkom posvetovanja.

Predlog spremembe 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Inšpekcijski načrt vključuje: črtano
(a) splošno oceno pomembnih zadevnih 
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okoljskih vprašanj;
(b) geografsko območje, ki ga zajema 
inšpekcijski načrt;
(c) register obratov, ki jih zajema 
inšpekcijski načrt, in splošno oceno 
njihove skladnosti z zahtevami te 
direktive;
(d) določbe za njegovo revizijo;
(e) osnutek programov za redne 
inšpekcijske preglede v skladu z 
odstavkom 5;
(f) postopke za izredne inšpekcijske 
preglede v skladu z odstavkom 6;
(g) po potrebi določbe glede sodelovanja 
med različnimi inšpekcijskimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Komisija trenutno vodi posvetovanje o inšpekcijskih pregledih obratov s strani držav članic, 
da oceni, ali so za te preglede potrebne zavezujoče zahteve. Ni jasno, zakaj Komisija predlaga 
zavezujoče zahteve še pred zaključkom posvetovanja.

Predlog spremembe 264
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Inšpekcijski načrt vključuje: 3. Države članice zagotovijo, da se 
inšpekcijski pregledi izvajajo v skladu s 
priporočilom 2001/331/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001, 
v katerem so opredeljena minimalna 
merila za okoljske inšpekcije v državah 
članicah1.

(a) splošno oceno pomembnih zadevnih 
okoljskih vprašanj;
(b) geografsko območje, ki ga zajema 
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inšpekcijski načrt;
(c) register obratov, ki jih zajema 
inšpekcijski načrt, in splošno oceno 
njihove skladnosti z zahtevami te 
direktive;
(d) določbe za njegovo revizijo;
(e) osnutek programov za redne 
inšpekcijske preglede v skladu z 
odstavkom 5;
(f) postopke za izredne inšpekcijske 
preglede v skladu z odstavkom 6;
(g) po potrebi določbe glede sodelovanja 
med različnimi inšpekcijskimi organi.

1 UL L 118, 4.4.2001, str. 41-46.

Or. en

Obrazložitev

Strogo izvajanje je nujno za uresničevanje okoljskih ciljev direktive o industrijskih emisijah. 
Kljub temu pa predlagane zahteve za sistem pregledov (člen 25) niso izvedljive. Postale bi 
zavezujoče zahteve za inšpekcijske preglede poleg zahtev, ki so že določene v direktivi Seveso, 
uredbi o pošiljkah odpadkov in priporočilu o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske 
preglede. Da bi zagotovili njihovo dejansko izvedljivost, bi morale zahteve za inšpekcijske 
preglede temeljiti na enem samem instrumentu, po možnosti priporočilu o minimalnih merilih 
za okoljske inšpekcijske preglede.

Predlog spremembe 265
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en obisk na kraju samem 
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vsakih dvanajst mesecev, razen če 
navedeni programi ne temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata.
Komisija določi merila za oceno okoljskih 
tveganj.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 69(2).

Or. en

Obrazložitev

Strogo izvajanje je nujno za uresničevanje okoljskih ciljev direktive o industrijskih emisijah. 
Kljub temu pa predlagane zahteve za sistem pregledov (člen 25) niso izvedljive. Postale bi 
zavezujoče zahteve za inšpekcijske preglede poleg zahtev, ki so že določene v direktivi Seveso, 
uredbi o pošiljkah odpadkov in priporočilu o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske 
preglede. Da bi zagotovili njihovo dejansko izvedljivost, bi morale zahteve za inšpekcijske 
preglede temeljiti na enem samem instrumentu, po možnosti priporočilu o minimalnih merilih 
za okoljske inšpekcijske preglede.

Predlog spremembe 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en obisk na kraju samem 
vsakih dvanajst mesecev, razen če 
navedeni programi ne temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata.

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo en obisk na kraju samem 
najpozneje vsakih šestintrideset mesecev, 
programi za posebne obrate z visokim 
okoljskim tveganjem pa vključujejo en 
obisk na kraju samem vsakih dvanajst 
mesecev.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija trenutno vodi posvetovanje o inšpekcijskih pregledih obratov s strani držav članic, 
da oceni, ali so za te preglede potrebne zavezujoče zahteve. Ni jasno, zakaj Komisija predlaga 
zavezujoče zahteve še pred zaključkom posvetovanja.

Predlog spremembe 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en obisk na kraju samem 
vsakih dvanajst mesecev, razen če 
navedeni programi ne temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata.

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo en obisk na kraju samem 
najpozneje vsakih šestintrideset mesecev; 
programi za posebne obrate z visokim 
okoljskim tveganjem pa vključujejo en 
obisk na kraju samem vsakih dvanajst 
mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Pogostost inšpekcijskih pregledov bi morala biti sorazmerna z okoljskim tveganjem.

Predlog spremembe 268
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en obisk na kraju samem 
vsakih dvanajst mesecev, razen če 
navedeni programi ne temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata.

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj tri naključne obiske na 
kraju samem vsakih dvanajst mesecev. Če 
navedeni programi temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata, se 
pogostost obiskov na kraju samem lahko 
zmanjša na vsaj enkrat letno.
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Or. en

Obrazložitev

Povprečna pogostost obiskov v državah članicah je že sedaj enkrat letno, vendar se lahko na 
podlagi natančno določenih meril, kot so morebitni okoljski vplivi in ravnanje z okoljem 
(EMAS), ki jih je treba v naprej objektivno določiti, pogostost inšpekcijskih pregledov 
zmanjša.

Predlog spremembe 269
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en obisk na kraju samem 
vsakih dvanajst mesecev, razen če 
navedeni programi ne temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata.

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj tri naključne obiske na 
kraju samem vsakih dvanajst mesecev. Če 
navedeni programi temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata, se 
pogostost obiskov na kraju samem lahko 
zmanjša na najmanj enkrat letno.

Or. en

Predlog spremembe 270
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en obisk na kraju samem 
vsakih dvanajst mesecev, razen če 
navedeni programi ne temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata.

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en naključen obisk na 
kraju samem vsakih dvanajst mesecev, 
razen če navedeni programi ne temeljijo na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih 
tveganj posameznega zadevnega obrata. V 
primeru kršenja pogojev za dovoljenje se 
pogostost obiskov poveča na en naključni 
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obisk na kraju samem vsake štiri mesece 

Or. en

Obrazložitev

Obrate je treba naključno pregledovati, da se zagotovi skladnost. V primeru kršenja pogojev 
za dovoljenje bi bilo treba zahtevati več naključnih obiskov na kraju samem.

Predlog spremembe 271
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Those programmes shall include at least 
one site visit every twelve months, for each 
installation, unless those programmes are 
based on a systematic appraisal of the 
environmental risks of the particular 
installations concerned.

Those programmes shall include at least 
one site visit every twelve months, for each 
installation, unless those programmes are 
based on a systematic appraisal of the 
potential environmental impact of the 
particular installations concerned.

Or. nl

Obrazložitev

It might take too long to adopt the criteria for appraisal of environmental risks, so that in the 
meantime at least one visit per annum to each installation is required. Competent authorities 
may draw up inspection programmes as they see fit, determining the frequency of the on-site 
visits.

Predlog spremembe 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi merila za oceno okoljskih črtano
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tveganj.

Or. en

Obrazložitev

Komisija trenutno vodi posvetovanje o inšpekcijskih pregledih obratov s strani držav članic, 
da oceni, ali so za te preglede potrebne zavezujoče zahteve. Ni jasno, zakaj Komisija predlaga 
zavezujoče zahteve še pred zaključkom posvetovanja.

Predlog spremembe 273
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

The Commission shall establish criteria on 
the appraisal of the environmental risks. 

The Commission may establish criteria on 
the appraisal of the potential
environmental impact.

Or. nl

Obrazložitev

It might take too long to adopt the criteria for appraisal of environmental risks, so that in the 
meantime at least one visit per annum to each installation is required. Competent authorities 
may draw up inspection programmes as they see fit, determining the frequency of the on-site 
visits.

Predlog spremembe 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jo dopolnjujejo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom z nadzorom iz 

črtano
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člena 69(2).

Or. en

Obrazložitev

Komisija trenutno vodi posvetovanje o inšpekcijskih pregledih obratov s strani držav članic, 
da oceni, ali so za te preglede potrebne zavezujoče zahteve. Ni jasno, zakaj Komisija predlaga 
zavezujoče zahteve še pred zaključkom posvetovanja.

Predlog spremembe 275
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Redni inšpekcijski pregledi so dovolj za 
preučitev vseh pomembnih vplivov 
zadevnih obratov na okolje.

črtano

Redni inšpekcijski pregledi zagotavljajo, 
da upravljavec upošteva pogoje v 
dovoljenju.
Namen rednih inšpekcijskih pregledov je 
tudi ocena učinkovitosti zahtev v 
dovoljenju.

Or. en

Obrazložitev

Strogo izvajanje je nujno za uresničevanje okoljskih ciljev direktive o industrijskih emisijah. 
Kljub temu pa predlagane zahteve za sistem pregledov (člen 25) niso izvedljive. Postale bi 
zavezujoče zahteve za inšpekcijske preglede poleg zahtev, ki so že določene v direktivi Seveso, 
uredbi o pošiljkah odpadkov in priporočilu o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske 
preglede. Da bi zagotovili njihovo dejansko izvedljivost, bi morale zahteve za inšpekcijske 
preglede temeljiti na enem samem instrumentu, po možnosti priporočilu o minimalnih merilih 
za okoljske inšpekcijske preglede.
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Predlog spremembe 276
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave resnih okoljskih 
pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih 
dogodkov in primerov neskladnosti, takoj 
ko je mogoče in, kjer je primerno, pred 
izdajo, ponovnim preverjanjem ali 
posodobitvijo dovoljenja.

6. Izredni in naključni inšpekcijski 
pregledi se izvajajo z namenom preiskave 
okoljskih pritožb, okoljskih nesreč, 
izrednih dogodkov in primerov 
neskladnosti, takoj ko je mogoče in, kjer je 
primerno, pred izdajo, ponovnim 
preverjanjem ali posodobitvijo dovoljenja.

Or. en

Predlog spremembe 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave resnih okoljskih 
pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih 
dogodkov in primerov neskladnosti, takoj 
ko je mogoče in, kjer je primerno, pred 
izdajo, ponovnim preverjanjem ali 
posodobitvijo dovoljenja.

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave resnih okoljskih 
pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih 
dogodkov in primerov neskladnosti ali 
dejavnikov, ki resno vplivajo na zdravje 
ljudi, takoj ko je mogoče in, kjer je 
primerno, pred izdajo, ponovnim 
preverjanjem ali posodobitvijo dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Ko se ugotovi ravnanje industrije, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, mora imeti pristojni 
organ pravico do inšpekcijskega pregleda.
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Predlog spremembe 278
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave resnih okoljskih 
pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih 
dogodkov in primerov neskladnosti, takoj 
ko je mogoče in, kjer je primerno, pred 
izdajo, ponovnim preverjanjem ali 
posodobitvijo dovoljenja.

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave utemeljenih 
okoljskih pritožb, resnih okoljskih nesreč, 
izrednih dogodkov in primerov 
neskladnosti, takoj ko je mogoče in, kjer je 
primerno, pred izdajo, ponovnim 
preverjanjem ali posodobitvijo dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Oblasti morajo v primeru nenehnih pritožb izvajati inšpekcijske preglede.

Predlog spremembe 279
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave resnih okoljskih 
pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih 
dogodkov in primerov neskladnosti, takoj 
ko je mogoče in, kjer je primerno, pred 
izdajo, ponovnim preverjanjem ali 
posodobitvijo dovoljenja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Strogo izvajanje je nujno za uresničevanje okoljskih ciljev direktive o industrijskih emisijah. 
Kljub temu pa predlagane zahteve za sistem pregledov (člen 25) niso izvedljive. Postale bi 
zavezujoče zahteve za inšpekcijske preglede poleg zahtev, ki so že določene v direktivi Seveso, 
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uredbi o pošiljkah odpadkov in priporočilu o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske 
preglede. Da bi zagotovili njihovo dejansko izvedljivost, bi morale zahteve za inšpekcijske 
preglede temeljiti na enem samem instrumentu, po možnosti priporočilu o minimalnih merilih 
za okoljske inšpekcijske preglede.

Predlog spremembe 280
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave resnih okoljskih 
pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih 
dogodkov in primerov neskladnosti, takoj 
ko je mogoče in, kjer je primerno, pred 
izdajo, ponovnim preverjanjem ali 
posodobitvijo dovoljenja.

6. Izredni inšpekcijski pregledi se izvajajo 
z namenom preiskave resnih okoljskih 
pritožb, resnih okoljskih nesreč, izrednih 
dogodkov in primerov neskladnosti ali 
dejavnikov, ki resno vplivajo na zdravje 
ljudi, takoj ko je mogoče in, kjer je 
primerno, pred izdajo, ponovnim 
preverjanjem ali posodobitvijo dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Komisija trenutno vodi posvetovanje o inšpekcijskih pregledih obratov s strani držav članic, 
da oceni, ali so za te preglede potrebne zavezujoče zahteve. Ni jasno, zakaj Komisija predlaga 
zavezujoče zahteve še pred zaključkom posvetovanja.

Predlog spremembe 281
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Pristojni organi od upravljavcev 
zahtevajo, da pri izvajanju izrednih 
inšpekcijskih pregledov zagotovijo vse 
informacije, da ugotovijo razsežnosti 
nesreče, dogodka ali primera 
neskladnosti, vključno z zdravstveno 
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statistiko.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spremljati vpliv nelegalne dejavnosti industrije na zdravje ljudi.

Predlog spremembe 282
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O poročilu se obvesti zadevnega 
upravljavca in se v dveh mesecih po 
pregledu omogoči javni dostop do 
poročila.

O poročilu se obvesti zadevnega 
upravljavca in se v dveh mesecih po 
pregledu omogoči spletni dostop do 
poročila.

Or. en

Obrazložitev

Javnost in nevladne organizacije bi morale imeti prek svetovnega spleta preprost dostop do 
nujnih informacij.

Predlog spremembe 283
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O poročilu se obvesti zadevnega 
upravljavca in se v dveh mesecih po 
pregledu omogoči javni dostop do 
poročila.

O poročilu se obvesti zadevnega 
upravljavca v dveh mesecih po pregledu. V 
največ 12 mesecih po pregledu se omogoči 
javni dostop do poročila, pripomb 
upravljavca k poročilu o pregledu ter 
povzetka korektivnega in preventivnega 
akcijskega načrta upravljavca.
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Or. fr

Obrazložitev

Treba je vzpostaviti postopek, ki bo omogočal napredek in ga bo mogoče pojasniti javnosti.
Zato je treba poročilo o pregledu objaviti šele potem, ko je upravljavec ob upoštevanju 
pripomb iz poročila lahko pripravil korektivni in preventivni akcijski načrt. Potrebno je 
prilagoditveno obdobje (predlaga se največ 12 mesecev). Poleg tega je zaradi enake 
obravnave treba objaviti tudi pripombe upravljavca k poročilu o pregledu.

Predlog spremembe 284
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Pristojni organ po vsakem rednem ali 
izrednem inšpekcijskem pregledu pripravi 
poročilo, ki opisuje ugotovitve glede 
skladnosti obrata z zahtevami te direktive 
in zaključke glede tega, ali je potrebno 
nadaljnje ukrepanje.

črtano

O poročilu se obvesti zadevnega 
upravljavca in se v dveh mesecih po 
pregledu omogoči javni dostop do 
poročila.
Pristojni organ zagotovi, da se v 
razumnem roku izvedejo vsi potrebni 
ukrepi, opredeljeni v poročilu

Or. en

Obrazložitev

Strogo izvajanje je nujno za uresničevanje okoljskih ciljev direktive o industrijskih emisijah. 
Kljub temu pa predlagane zahteve za sistem pregledov (člen 25) niso izvedljive. Postale bi 
zavezujoče zahteve za inšpekcijske preglede poleg zahtev, ki so že določene v direktivi Seveso, 
uredbi o pošiljkah odpadkov in priporočilu o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske 
preglede. Da bi zagotovili njihovo dejansko izvedljivost, bi morale zahteve za inšpekcijske 
preglede temeljiti na enem samem instrumentu, po možnosti priporočilu o minimalnih merilih 
za okoljske inšpekcijske preglede.
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Predlog spremembe 285
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Pristojni organ po vsakem rednem ali 
izrednem inšpekcijskem pregledu pripravi 
poročilo, ki opisuje ugotovitve glede 
skladnosti obrata z zahtevami te direktive 
in zaključke glede tega, ali je potrebno 
nadaljnje ukrepanje.

črtano

O poročilu se obvesti zadevnega 
upravljavca in se v dveh mesecih po 
pregledu omogoči javni dostop do 
poročila.
Pristojni organ zagotovi, da se v 
razumnem roku izvedejo vsi potrebni 
ukrepi, opredeljeni v poročilu

Or. en

Obrazložitev

Komisija trenutno vodi posvetovanje o inšpekcijskih pregledih obratov s strani držav članic, 
da oceni, ali so za te preglede potrebne zavezujoče zahteve. Ni jasno, zakaj Komisija predlaga 
zavezujoče zahteve še pred zaključkom posvetovanja.
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