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Predlog spremembe 382
Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu skupne vhodne toplotne moči 
obratov iz točke 1.1 se pri kurilnih 
napravah, ki se uporabljajo v zdravstvenih 
ustanovah, v ta izračun vključi le njihova 
običajna zmogljivost delovanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe priznava potrebo po velikih rezervnih zmogljivostih v bolnišnicah, kar je 
nujno za stalno nego bolnikov v primeru izpada električnega toka. Predlog spremembe 
preprečuje, da bi bile bolnišnice kaznovane zaradi svojih možnosti, da povzročijo emisije, ne 
pa zaradi njihovih dejanskih emisij.

Predlog spremembe 383
Glenis Willmott

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu skupne vhodne toplotne moči 
obratov iz točke 1.1 se pri kurilnih 
napravah, ki se uporabljajo v zdravstvenih 
ustanovah, v ta izračun vključi le njihova 
običajna zmogljivost delovanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe priznava potrebo po velikih rezervnih zmogljivostih v bolnišnicah, kar je 
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nujno za stalno nego bolnikov v primeru izpada električnega toka. Predlog spremembe 
preprečuje, da bi bile bolnišnice kaznovane zaradi svojih možnosti, da povzročijo emisije, ne 
pa zaradi njihovih dejanskih emisij.

Predlog spremembe 384
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 
manj kot 50 MW, ki ne obratujejo več kot 
350 ur letno, niso vključene v izračun 
skupne vhodne toplotne moči obratov iz 
točke 1.1.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri združevanju zmogljivosti je treba upoštevati kurilne naprave s toplotno močjo med 3 do 
50 MW, da se ugotovi, ali kurilne naprave presegajo zgornjo mejo 20 MW iz te direktive.

Predlog spremembe 385
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 
manj kot 50 MW, ki ne obratujejo več kot 
350 ur letno, niso vključene v izračun 
skupne vhodne toplotne moči obratov iz 
točke 1.1.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Predlog spremembe 386
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga I – točka 2.5. – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obratovanje livarn barvnih kovin, ki 
ulivajo kovinske izdelke, s proizvodno 
zmogljivostjo dobrih odlitkov nad 2,4 tone 
na dan za svinec in kadmij ali 12 ton na 
dan za vse druge kovine.

(c) obratovanje livarn barvnih kovin, ki 
ulivajo kovinske izdelke, s proizvodno 
zmogljivostjo nad 2,4 tone na dan za 
svinec in kadmij ali 12 ton na dan za vse 
druge kovine.

Or. en

Obrazložitev

Slabi odlitki so okolju škodljivi prav tako kot dobri odlitki, zato lahko ti dve besedi črtamo.

Predlog spremembe 387
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga I – točka 3.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Proizvodnja cementnega klinkerja v 
rotacijskih pečeh s proizvodno 

Proizvodnja cementnega klinkerja v 
rotacijskih pečeh s proizvodno 
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zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna 
v rotacijskih ali drugih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan

zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali apna v 
rotacijskih ali drugih pečeh s proizvodno 
zmogljivostjo nad 50 ton na dan

Or. en

Obrazložitev

Najverjetneje je prišlo do napake: zgornja meja za cementne peči se je s 50 ton na dan 
spremenila v 500 ton na dan. Napaka je popravljena.

Predlog spremembe 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Priloga I – točka 3.5.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. xm

Obrazložitev

Zelo majhne naprave, kot so intervalne peči, neindustrijske peči, ki se uporabljajo v 
laboratorijih in obrtniških delavnicah (njihova velikost je 1 ali 2 m3), bi morale ostati izven 
področja uporabe te direktive. S predlogom spremembe merilo „zmogljivost peči nad 4 m3“ 
ne bi bilo več potrebno za izločanje nepredvidenih naprav iz področja uporabe. Sočasno bi v 
Evropi prišlo do uskladitve in poenostavitve opredelitve naprav za keramiko, ob ohranitvi 
varovanja okolja in zmanjšanju upravnega bremena.
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Predlog spremembe 389
Amalia Sartori

Predlog direktive
Priloga I – točka 4.1. – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1. Proizvodnja organskih kemikalij, kot 
so:

4.1. Proizvodnja osnovnih organskih 
kemikalij, kot so:

Or. en

Obrazložitev

Cilj preoblikovanega predloga je pojasniti izraze in ohraniti sedanje področje uporabe 
proizvodnje kemičnih snovi, zajete v direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja. Vendar bi se s črtanjem besede 'osnovni' bistveno razširilo področje uporabe 
direktive, ki bi zajemala mešanice, v katerih prihaja do kemijskih reakcij. To bi lahko vplivalo 
na številne sektorje, kar pa ni namen Komisije. Zato predlagamo, da se ohrani prvotno 
besedilo in se s tem ohranita jasnost in pravna gotovost področja uporabe.

Predlog spremembe 390
Amalia Sartori

Predlog direktive
Priloga I – točka 4.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodnja anorganskih kemikalij, kot so: Proizvodnja osnovnih anorganskih 
kemikalij, kot so:

Or. en

Obrazložitev

Cilj prenovljenega predloga je pojasniti izraze in ohraniti sedanje področje uporabe 
proizvodnje kemičnih snovi, zajete v direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja. Vendar bi črtanje izraza 'osnovni' lahko razširilo področje uporabe tudi na 
mešanice, v katerih prihaja do kemičnih interakcij. To bi lahko vplivalo na številne sektorje, 
kar pa ni namen Komisije. Zato predlagamo, da se ohrani prvotno besedilo in se s tem 
ohranita jasnost in pravna gotovost področja uporabe. 
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Predlog spremembe 391
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.1. – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) skladiščenje z zmogljivostjo več kot 10 
ton;

(f) skladiščenje (D15, R13) s skupno 
zmogljivostjo več kot 10.000 m3;

Or. de

Obrazložitev

V zvezi s shranjevanjem je kot mejna vrednost smiselna le skupna zmogljivost. Tudi 
dovoljenja so povezana s temi zmogljivostmi. Poleg tega bi bilo treba ohraniti razvrstitev po 
kodah R in D, saj se uporabljata v industriji odpadkov.

Predlog spremembe 392
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2. Sežiganje nenevarnih  odpadkov z 
zmogljivostjo nad 3 tone na uro.

5.2. Sežiganje ali sosežiganje nenevarnih
odpadkov z zmogljivostjo nad 3 tone na 
uro.

Or. en

Obrazložitev

Sosežiganje nenevarnih odpadkov je treba zaradi podobnih stopenj emisij dodati v področje 
uporabe, kot je na primer pri nevarnih odpadkih v točki 5.1 (c).
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Predlog spremembe 393
Anne Ferreira

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2. Sežiganje nenevarnih  odpadkov z 
zmogljivostjo nad 3 tone na uro.

5.2. Sežiganje in sosežiganje nenevarnih 
odpadkov z zmogljivostjo nad 3 tone na 
uro.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe, povezan s predlogom spremembe za uvodno izjavo 23 a (novo).

Predlog spremembe 394
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.3. Odstranjevanje ali predelava
nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo nad 
50 ton na dan , ki obsega naslednje 
dejavnosti:

5.3. Odstranjevanje ali predelava
nenevarnih odpadkov, ki obsega naslednje 
dejavnosti:

Or. en

Obrazložitev

Sosežiganje nenevarnih odpadkov je treba zaradi podobnih stopenj emisij dodati v področje 
uporabe, kot je na primer pri nevarnih odpadkih v točki 5.1 (c).

Drugi postopki ravnanja z odpadki, vključno s tistimi z manj kot 50 ton dnevno, bi morali biti 
zaradi vpliva na okolje vključeni v področje uporabe te direktive.
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Predlog spremembe 395
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) biološko obdelavo; (a) biološko obdelavo (D8);

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije razširja pravila o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 
na obrate za kompostiranje in pridobivanje bioplina. Takšna razširitev ni upravičena, saj te 
dejavnosti z vidika emisij niso primerljive z dejavnostmi, ki so že zajete v pravilih o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe 396
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predhodna obdelava odpadkov za 
sosežig;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Razširitev pravil o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja na to dejavnost ni 
upravičena, saj te dejavnosti z vidika emisij niso primerljive z dejavnostmi, ki so že zajete v 
pravilih o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.
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Predlog spremembe 397
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obdelava žlindre in pepela; črtano

Or. de

Obrazložitev

Razširitev pravil o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja na to dejavnost ni 
upravičena, saj te dejavnosti z vidika emisij niso primerljive z dejavnostmi, ki so že zajete v 
pravilih o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obdelava žlindre in pepela; (d) obdelava žlindre in pepela, ki ni 
vključena v druge vrste industrijskih 
dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

Nekatere nove dejavnosti, vključene v predlog Komisije, so že delno zajete v drugih 
industrijskih dejavnostih iz priloge I, zato je treba pojasniti, da se nove dejavnosti nanašajo 
na primere, kjer niso že zajete.
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Predlog spremembe 399
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obdelava odpadnih kovin. črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja zajema predvsem 
industrijske dejavnosti, ki imajo vpliv na okolje. Vključitev preprostih mehanskih postopkov 
obdelave odpadnih kovin zato ne bi bila v skladu s ciljem. Poleg tega je veljavna okvirna 
direktiva o odpadkih povsem ustrezna pravna podlaga za nadzor takih dejavnosti. Parlament 
jo je nedavno pregledal in še izboljšal na področju dovoljenj, registracije in minimalnih 
standardov.

Predlog spremembe 400
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obdelava odpadnih kovin. črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja zajema predvsem 
industrijske dejavnosti, ki imajo vpliv na okolje. Vključitev preprostih mehanskih postopkov 
obdelave odpadnih kovin zato ne bi bila v skladu s ciljem. Poleg tega je veljavna okvirna 
direktiva o odpadkih povsem ustrezna pravna podlaga za nadzor takih dejavnosti. Parlament 
jo je nedavno pregledal in še izboljšal na področju dovoljenj, registracije in minimalnih 
standardov.
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Predlog spremembe 401
Péter Olajos

Predlog direktive
Annex I – točka 5.3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obdelava odpadnih kovin. črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja zajema predvsem 
industrijske dejavnosti, ki imajo vpliv na okolje. Vključitev preprostih mehanskih postopkov 
obdelave odpadnih kovin zato ne bi bila v skladu s ciljem. Poleg tega je veljavna okvirna 
direktiva o odpadkih povsem ustrezna pravna podlaga za nadzor takih dejavnosti. Parlament 
jo je nedavno pregledal in še izboljšal na področju dovoljenj, registracije in minimalnih 
standardov.

Predlog spremembe 402
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obdelava odpadnih kovin. (e) drobilniki za odpadne kovine (R4, 
R12).

Or. de

Obrazložitev

Razširitev pravil o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja na skladišča za 
odpadne kovine ni upravičena, saj te dejavnosti z vidika emisij niso primerljive z dejavnostmi, 
ki so že zajete v pravilih o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Poleg 
tega bi bilo treba ohraniti razvrstitev po kodah R in D, saj se uporabljata v industriji 
odpadkov.
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Predlog spremembe 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obdelava odpadnih kovin. (d) obdelava žlindre in pepela, ki ni 
vključena v druge vrste industrijskih 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere nove dejavnosti, vključene v predlog Komisije, so že delno zajete v drugih 
industrijskih dejavnostih iz priloge I, zato je treba pojasniti, da se nove dejavnosti nanašajo 
na primere, kjer niso že zajete.

Predlog spremembe 404
Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.3. a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.3.a. Priloga I se ne uporablja za 
biološke in fizikalno-kemijske postopke 
obdelave za predelavo nenevarnih 
odpadkov, ki so že zajeti v Direktivi 
91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o 
čiščenju komunalne odpadne vode [UL 
ref]1 in ki povzročajo zgolj obdelano 
blato, kot je določeno v Direktivi 
86/278/EGS z dne 12. junija 1986.
1 [UL ref Uradni list L 181, 04/07/1986 str. 0006 -
0012 kot opomba].

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje direktive o čiščenju komunalne odpadne vode je prineslo veliko zboljšanje vpliva na 
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okolje, kar so okvirna direktiva o vodah in njene hčerinske direktive še okrepile. Zato bi 
uporaba zahtev iz direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja v drugi 
zakonodaji pomenila dodatno stopnjo ureditve, kar pa je v nasprotju z načeli o boljši ureditvi 
in poenostavljanju zakonodaje. Poleg tega pa čiščenje odpadnih vod ne sodi med industrijske 
dejavnosti.

Predlog spremembe 405
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga I – točka 5.4.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.4. Odlagališča odpadkov, ki sprejmejo 
več kot 10 ton na dan, ali s skupno 
zmogljivostjo nad 25000 ton, razen 
odlagališč za inertne odpadke

5.4. Odlagališča odpadkov s skupno 
zmogljivostjo nad 25000 ton, razen 
odlagališč za inertne odpadke (D1, D5, 
D12)

Or. de

Obrazložitev

V zvezi z odlagališči odpadkov je kot mejna vrednost smiselna le skupna zmogljivost. Tudi 
dovoljenja so povezana s temi zmogljivostmi. Poleg tega bi bilo treba ohraniti razvrstitev po 
kodah R in D, saj se uporabljata v industriji odpadkov.

Predlog spremembe 406
Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.4. - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4. (a) Obratovanje  klavnic z 
zmogljivostjo zakola več kot 50 ton na dan

6.4. (a) Obratovanje  klavnic z 
zmogljivostjo zakola več kot 50 ton na dan 
(povprečna četrtletna vrednost)

Or. en
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Obrazložitev

Preoblikovana direktiva bo na podlagi osnutka zajemala nekaj manjših klavnic. Ponovno 
dodajanje besed 'povprečna četrtletna vrednost' ne bo škodovalo manjšim proizvajalcem, ki 
lahko dosežejo določeno stopnjo zmogljivosti proizvodnje, a tega ne storijo.

Predlog spremembe 407
Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.4 – točka b  podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) rastlinskih surovin, s proizvodno 
zmogljivostjo več kot 300 ton končnih 
izdelkov na dan

(ii) rastlinskih surovin, s proizvodno 
zmogljivostjo več kot 300 ton končnih 
izdelkov na dan (povprečna četrtletna 
vrednost)

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi I, točka 6.4 (a).

Predlog spremembe 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.4. – točka b – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) rastlinskih surovin, s proizvodno 
zmogljivostjo več kot 300 ton končnih 
izdelkov na dan

(ii) rastlinskih surovin, s proizvodno 
zmogljivostjo več kot 300 ton končnih 
izdelkov na dan (povprečna četrtletna 
vrednost)

Or. en

Obrazložitev

This reference indicates that the values for finished product production should be averaged 
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over a 3-month rolling period. Peaks in the daily production (essentially due to the variability 
of the raw materials flows also depending by seasonal/environmental factors conditioning 
agricultural activities) should not trigger coverage by the IPPC Directive, if such peaks are 
leveled out over a three months period. Therefore there is no reason to change the current 
approach.

Predlog spremembe 409
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.4. – točka b – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) rastlinskih surovin, s proizvodno 
zmogljivostjo več kot 300 ton končnih 
izdelkov na dan ;

(ii) rastlinskih surovin, s proizvodno 
zmogljivostjo več kot 300 ton na dan 
(povprečna četrtletna vrednost);

Or. fr

Obrazložitev

Referenčno obdobje za rastlinske surovine mora ostati četrtletje. Ni razloga za spreminjanje 
tega pravila, ki ga industrija in pristojni organi dobro razumejo.

Posvetovalna delovna skupina pravnih služb treh institucij je v svojem poročilu, objavljenem 
6. junija 2008, jasno povedala, da je ta sprememba, ki jo predlaga Komisija, vsebinska 
sprememba in torej spada v prenovitev.

Predlog spremembe 410
Robert Sturdy

Predlog direktive
Annex I – točka 6.4. – točka b  podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) mešanice živalskih in rastlinskih 
surovin s proizvodno zmogljivostjo 
končnih izdelkov, ki presega:

(iii) mešanice živalskih in rastlinskih 
surovin s proizvodno zmogljivostjo 
končnih izdelkov (povprečna četrtletna 
vrednost), ki presega:

– 75 ton na dan, če je A enako 10 ali več 
ali

75 ton na dan, pri čemer se količina 
rastlinskih surovin v proizvodni 
zmogljivosti končnih izdelkov deli s 
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faktorjem 4.
– [300- (22,5 x A)] ton na dan v vseh 
drugih primerih;
pri čemer je „A“ odstotni delež živalskih 
surovin v proizvodni zmogljivosti končnih 
izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi I, točka 6.4 (a).

Predlog spremembe 411
Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.4. – točka b  podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) živalskih surovin (razen mleka), s 
proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton 
končnih izdelkov na dan

(i) živalskih surovin (razen mleka), s 
proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton 
končnih izdelkov na dan (povprečna 
četrtletna vrednost)

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi I, točka 6.4 (a).

Predlog spremembe 412
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.4. – točka b – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) mešanice živalskih in rastlinskih 
surovin s proizvodno zmogljivostjo 

(iii) mešanice živalskih in rastlinskih 
surovin s proizvodno zmogljivostjo 
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končnih izdelkov, ki presega: končnih izdelkov, ki presega:

– 75 ton na dan, če je A enako 10 ali več 
ali

– 75 ton na dan, pri čemer se količina 
rastlinskih surovin v proizvodni 
zmogljivosti končnih izdelkov deli s 4.

– [300- (22,5 x A)] ton na dan v vseh 
drugih primerih;
pri čemer je „A“ odstotni delež živalskih 
surovin v proizvodni zmogljivosti končnih 
izdelkov.

Or. fr

Obrazložitev

Pravilo za mešanice, ki ga predlaga Evropska komisija, je zelo zapleteno, zato bodo imeli 
nacionalni organi in upravljavci veliko težav pri njegovem izvajanju. Pravilo zlasti ne 
prikazuje obstoječega razmerja med zgornjimi mejami proizvodnje za živalske in rastlinske 
surovine 1 proti 4, kot je opredeljen v sedanji direktivi (pomni: 75 ton za živalske surovine, 
300 ton za rastlinske surovine). Predlog spremembe dosledno uporablja razmerje 1 proti 4 za 
vse možne kombinacije mešanic.

Predlog spremembe 413
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.6. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 40 000 mesti za pitovne piščance, 
30 000 mesti za kokoši nesnice, 24 000
mesti za race ali 11 500 mesti za purane;

(a) 36 000 mesti za pitovne piščance, 
27 000 mesti za kokoši nesnice, 22 000
mesti za race ali 10 000 mesti za purane;

Or. en

Obrazložitev

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
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positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Predlog spremembe 414
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.6. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 40 000 mesti za pitovne piščance, 
30 000 mesti za kokoši nesnice, 24 000
mesti za race ali 11 500 mesti za purane;

(a) 36000 mesti za pitovne piščance, 27000
mesti za kokoši nesnice, 22000 mesti za 
race ali 10000 mesti za purane;

Or. en

Obrazložitev

The Alterra study calculated thresholds for poultry using those for production pigs (>30kg) 
as a basis with an assumed mean N execration rate of 11 kg per animal per year meaning that 
the IPPC threshold is fixed at 22.000 kg N p.a. per installation. However calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate suggest lower thresholds: 36.667 broilers,
27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys.

Predlog spremembe 415
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.6. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 40 000 mesti za pitovne piščance, 
30 000 mesti za kokoši nesnice, 24 000 
mesti za race ali 11 500 mesti za purane;

(a) 40 000 mesti za perutnino;

Or. nl
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Obrazložitev

Ponovno se vstavi določba iz izvirne direktive, saj je sprememba Komisije nesorazmerna z 
vplivom teh perutninskih obratov na okolje in zato zelo sporna.

Predlog spremembe 416
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.6. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 40000 mesti za pitovne piščance, 30 
000 mesti za kokoši nesnice, 24 000 mesti 
za race ali 11 500 mesti za purane

(a) 40 000 mesti za perutnino

Or. en

Obrazložitev

Z deljeno opredelitvijo perutnine bo v direktivo zajetih več obratov. Vprašanje je, če bo to 
prineslo velike koristi za okolje, medtem ko bo upravno breme precejšnje.

Predlog spremembe 417
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.6. – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za druge perutninske vrste, ki niso zajete 
v točki (a), ali različne vrste iz točk (a), (b) 
in (c), ki se gojijo v istem obratu, se prag 
izračuna na podlagi enakovrednih 
faktorjev izločanja dušika v primerjavi z 
zgornjimi pragovi.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Z delitvijo opredelitve perutnine bo v direktivo zajetih več obratov. Vprašanje je, če bo to 
prineslo velike koristi za okolje, medtem ko bo upravno breme precejšnje.

Predlog spremembe 418
Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.6. – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za druge perutninske vrste, ki niso zajete 
v točki (a), ali različne vrste iz točk (a), (b) 
in (c), ki se gojijo v istem obratu, se prag 
izračuna na podlagi enakovrednih 
faktorjev izločanja dušika v primerjavi z 
zgornjimi pragovi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagani odstavek se nanaša na enakovredne stopnje izločanja dušika, ki niso ne določene 
ne omenjene in zanje ni predviden nikakršen mehanizem, razen postopek soodločanja. Ne 
glede na to bo opredelitev obratov, za katere se uporablja določba, pomenila višje stroške.

Predlog spremembe 419
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.6. a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.6.a. Intenzivno gojenje ali pitanje 
vodnih vrst:
(a) v obratih, ki neposredno izlivajo 
odpadno vodo in kjer je proizvodnja:
– vsaj 45 000 kg rib kostnic letno v 
pretočnih sistemih in sistemih s 
cirkulacijo, ki odpadno vodo izlivajo vsaj 
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30 dni v letu,
– vsaj 45 000 kg rib kostnic letno v 
sistemih, ki uporabljajo mrežaste ograje 
in potopljene kletke,
(b) v obratih, ki se nahajajo neposredno 
na obalnih in morskih vodah in ki letno 
proizvedejo vsaj 1000 t/ha/leto školjk.
(c) ko tako odloči pristojni organ vodnega 
območja, določenega v skladu z direktivo 
EU o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
na področju vodne politike,1 ob 
upoštevanju lokalnih pogojev za mesto, 
kjer bo obrat postavljen, in v skladu z 
merili iz referenčnega dokumenta o 
najboljši razpoložljivi tehnologiji.
____________

1 200/60/ES, UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba ribogojstva v področje uporabe direktive o celostnem nadzoru nad preprečevanjem 
onesnaževanja bo pripomogla k iskanju in razvijanju sistematičnih pristopov za zmanjšanje 
onesnaževanja iz te dejavnosti in s tem k izboljšanju vpliva ribogojstva na okolje.

Predlog spremembe 420
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.9.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.9. Konzerviranje lesa in lesnih 
proizvodov s proizvodno zmogljivostjo, 
večjo od 75 m3 na dan.

6.9. Konzerviranje lesa in lesnih 
proizvodov s proizvodno zmogljivostjo, 
večjo od 50 m3 na dan.

Or. en
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Obrazložitev

Prag je treba zmanjšati na 50 m3 na dan, da bo skladen s pragom iz evropskega registra 
izpustov in prenosov onesnaževal ter bo pripomogel k zmanjšanju določenih vplivov na 
okolje, kot so emisije hlapnih organskih spojin, ki izvirajo iz drugih snovi na osnovi topil, 
vplivi na tla in kontaminacija vode, ki izvira iz aktivnih snovi (biocidov) ali drugih 
ekotoksičnih snovi.

Predlog spremembe 421
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Priloga I – točka 6.9.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.9. Konzerviranje lesa in lesnih 
proizvodov s proizvodno zmogljivostjo, 
večjo od 75 m3 na dan.

6.9. Konzerviranje lesa in lesnih 
proizvodov s proizvodno zmogljivostjo, 
večjo od 50 m3 na dan.

Or. en

Obrazložitev

Prag je treba zmanjšati na 50 m3 na dan, da bo skladen s pragom iz evropskega registra 
izpustov in prenosov onesnaževal ter bo pripomogel k zmanjšanju določenih vplivov na 
okolje, kot so emisije hlapnih organskih spojin, ki izvirajo iz drugih snovi na osnovi topil, 
vplivi na tla in kontaminacija vode, ki izvira iz aktivnih snovi (biocidov) ali drugih 
ekotoksičnih snovi.

Predlog spremembe 422
Urszula Krupa

Predlog direktive
Priloga II - ZEMLJA (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ZEMLJA
1. Žveplov dioksid in druge žveplove 
spojine
2. Dušikovi oksidi in druge dušikove 
spojine
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3. Hlapne organske spojine, prisotne v 
zemlji
4. Organofosforne spojine
5. Azbestna vlakna 
6. Klor in klorove spojine
7. Organohalogenske spojine in snovi, ki 
bi v zemlji lahko tvorile take spojine
8. Organokositrne spojine
9. Biocidi in sredstva za zaščito rastlin
10. Fluor in fluorove spojine
11. Obstojni ogljikovodiki in obstojne 
strupene snovi, ki se kopičijo v 
organizmih
12. Kovine in njihove spojine
13. Arzen in arzenove spojine
14. Cianidi
15. Snovi, ki neugodno vplivajo na 
kisikove razmere v zemlji
16. Poliklorirani dibenzodioksini in 
poliklorirani dibenzofurani
17. Snovi in pripravki, za katere je bilo 
dokazano, da so karcinogeni ali mutageni, 
ali da bi njihova prisotnost v zemlji lahko 
vplivala na razmnoževanje.

Or. pl

Obrazložitev

Opredeljena so bila zgolj onesnaževala zraka in vode, treba pa je našteti tudi onesnaževala 
zemlje.
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Predlog spremembe 423
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga II – VODA – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Snovi iz Priloge X k Direktivi 
2000/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike.

13. Snovi iz Prilog VIII in X k Direktivi 
2000/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike.

Or. en

Obrazložitev

Se nanaša na uvedbo ribogojstva v področje uporabe direktive o celostnem nadzoru nad 
preprečevanjem onesnaževanja.

Predlog spremembe 424
Urszula Krupa

Predlog direktive
Priloga IV – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javnost se obvesti (prek javnih objav ali 
drugih primernih načinov, na primer 
razpoložljivih elektronskih medijev) o 
naslednjih zadevah varstva okolja že na 
začetni stopnji postopka sprejemanja 
odločitve in najpozneje takrat, ko jih je 
mogoče razumno posredovati:

1. Ob upoštevanju določb Aarhuške 
konvencije se javnost obvesti (prek javnih 
objav ali drugih primernih načinov, na 
primer razpoložljivih elektronskih medijev) 
o naslednjih zadevah varstva okolja že na 
začetni stopnji postopka sprejemanja 
odločitve in najpozneje takrat, ko jih je 
mogoče razumno posredovati:

Or. pl
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Predlog spremembe 425
Urszula Krupa

Predlog direktive
Priloga IV – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice podrobno določijo 
določbe o obveščanju javnosti (na primer z 
letaki v določenem dosegu ali objavo v 
krajevnih časopisih) in o posvetovanju z 
zadevno javnostjo (na primer s pismenimi 
prispevki ali z javno anketo). Zagotovijo se 
razumni časovni okviri za različne stopnje, 
da je dovolj časa za obveščanje javnosti in 
omogočanje zadevni javnosti, da se 
pripravi in učinkovito sodeluje v postopku 
okoljskega odločanja ob upoštevanju 
določb te priloge.

5. Države članice podrobno določijo 
določbe o obveščanju javnosti (na primer z 
letaki v določenem dosegu ali objavo v 
krajevnih časopisih) in o posvetovanju z 
zadevno javnostjo (na primer s pismenimi 
prispevki ali z javno anketo). Zagotovijo se 
razumni časovni okviri za različne stopnje, 
da je dovolj časa za obveščanje javnosti in 
omogočanje zadevni javnosti, da se 
pripravi in učinkovito sodeluje v postopku 
okoljskega odločanja v skladu z Aarhuško 
konvencijo in ob upoštevanju določb te 
priloge.

Or. pl

Predlog spremembe 426
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 2
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Za kurilne  naprave na trdna goriva, ki so pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in
ki ne obratujejo več kot 1 500  ur na leto kot  povprečje v obdobju petih let, velja mejna 
vrednost za emisije žveplovega dioksida 800 mg/Nm3.

Predlog spremembe



PE412.329v01-00 28/112 AM\743553SL.doc

SL

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva, ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot 
povprečje v obdobju petih let, velja mejna vrednost za emisije žveplovega dioksida 800 
mg/Nm3.

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva, ki so pridobile dovoljenje pred 27. 
novembrom 2002 in ki ne obratujejo več kot 20 000 ur v naslednjih osmih letih, velja mejna 
vrednost za emisije žveplovega dioksida 800 mg/Nm3.

Or. fi

Predlog spremembe 427
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Predlog spremembe

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en
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Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 

Predlog spremembe 428
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Predlog spremembe

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

*pri zgorevanju v zvrtinčeni plasti

**pri krožnem zgorevanju ali zgorevanju pod tlakom v zvrtinčeni plasti

Or. en

Obrazložitev

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
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already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Predlog spremembe 429
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Predlog spremembe

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

*pri zgorevanju v zvrtinčeni plasti

**pri krožnem zgorevanju ali zgorevanju pod tlakom v zvrtinčeni plasti

Or. en

Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
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industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Predlog spremembe 430
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Predlog spremembe

2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *
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> 300 20 200 50 50
100 **

*pri zgorevanju v zvrtinčeni plasti
**pri krožnem zgorevanju ali zgorevanju pod tlakom v zvrtinčeni plasti

Or. en

Obrazložitev

Velike kurilne naprave so največji onesnaževalci zraka v celoti, odgovorne so za približno 90
% vseh emisij iz industrije. Od skupnih emisij, zajetih v evropskem registru emisij 
onesnaževal za leto 2004, so kurilne naprave nad 50 MW (2 853 000 ton) odgovorne za 74 % 
emisij SO2 (eden največjih onesnaževal zraka). Predvideva se, da bo ta številka do leta 2010 
narasla na 78 %. Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnologijah za velike 
kurilne naprave iz leta 2006 navaja, da so bile predlagane mejne vrednosti emisij za SO 
dosegljive že takrat.

Predlog spremembe 431
Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 2 – podtočka 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar zgoraj navedenih mejnih vrednosti 
emisij ni mogoče doseči zaradi lastnosti 
goriva, je treba pri napravah z vhodno 
toplotno močjo največ 100 MWth doseči 
najmanj 60 % stopnjo razžveplanja, pri 
napravah z več kot 100 MWth in največ 
300 MWth mejno vrednost emisij 400 
mg/Nm3 ali najmanj 92 % stopnjo 
razžveplanja, pri napravah z več kot 300 
MWth pa mejno vrednost emisij 400 
mg/Nm3 in najmanj 95 % stopnjo 
razžveplanja.

Or. de

Obrazložitev

Kadar mejnih vrednosti pri visoki naravni vsebnosti žvepla v gorivu ni mogoče doseči, bi 
morala tako kot v obstoječi zakonodaji obstajati možnost za dosego visoke stopnje 
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razžveplanja. Besedilo v veliki meri ustreza obstoječim določbam Direktive 2001/80/ES, 
čeprav z ustrezno poostrenimi zahtevami. Določba nima velikega vpliva za emisije SO2 v 
Skupnosti, ima pa velik gospodarski vpliv na zadevne regije. 

Predlog spremembe 432
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 300
450 pri zgorevanju lignitnega 

prahu 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Za kurilne naprave na trdna goriva z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 500 MW, ki so 
pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in  ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto 
kot  povprečje za obdobje petih let, se  uporablja mejna vrednost emisij  za NOx  v višini 450 
mg/Nm3.
Za kurilne naprave na trdna goriva z vhodno toplotno močjo 500 MW ali več, ki so pridobile 
dovoljenje pred 1. julijem 1987 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje za 
obdobje petih let, se uporablja mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 mg/Nm3.

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa in 
šota

Tekoča goriva

50-100 600
450 pri zgorevanju 

lignitnega prahu

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450
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Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 500 
MW, ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje za obdobje petih let, se uporablja 
mejna vrednost emisij za NOx (izmerjene kot NO2) v višini 450 mg/Nm3.
Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva z vhodno toplotno močjo 500 MWali več, ki ne 
obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje za obdobje petih let, se uporablja mejna 
vrednost emisij za NOx v višini 600 mg/Nm3.

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva, ki so pridobile dovoljenje pred 27. 
novembrom 2002 in ki ne obratujejo več kot 20 000 ur v naslednjih osmih letih, velja mejna 
vrednost za emisije NOx 600 mg/Nm3.

Or. fi

Predlog spremembe 433
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 300
450 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit* Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*pri zgorevanju premogovega prahu je mejna vrednost emisij 90 mg/Nm3 za naprave z 
vhodno toplotno močjo do vključno 300 MWth

Or. en
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Obrazložitev

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

Predlog spremembe 434
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 300
450 pri zgorevanju
lignitnega prahu

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit* Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 200
pri zgorevanju premogovega 

prahu je vrednost emisij 
90mg/Nm3 za naprave z 

vhodno toplotno močjo do 
vključno 300 MWth

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en
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Obrazložitev

Velike kurilne naprave so največji onesnaževalci zraka v celoti, odgovorne so za približno 90 
% vseh emisij iz industrije. Od skupnih emisij, zajetih v evropskem registru emisij 
onesnaževal za leto 2004, so kurilne naprave nad 50 MW (2 853 000 ton) odgovorne za 74 % 
emisij SO2 (eden največjih onesnaževal zraka). Predvideva se, da bo ta številka do leta 2010 
narasla na 78 %. Referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnologijah za velike 
kurilne naprave iz leta 2006 navaja, da so bile predlagane mejne vrednosti emisij za SO 
dosegljive že takrat.

Predlog spremembe 435
Christian Ehler

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa in 
šota

Tekoča goriva 

50-100 300
450 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva

Vhodna toplotna 
moč (MWth)

Premog in lignit Biomasa in 
šota

Tekoča goriva

50-100 300
450 pri zgorevanju lignita

300 450

100-300 200
400 pri zgorevanju lignita

250 200

> 300 200 200 150

Or. de



AM\743553SL.doc 37/112 PE412.329v01-00

SL

Obrazložitev

Pri napravah z vhodno toplotno močjo od 50 do 100 MWth vrednost 450 mg/Nm³ ne bi smela 
biti omejena zgolj na izgorevanje lignitnega prahu. Podobno bi bilo treba tudi pri napravah z 
vhodno toplotno močjo od 100 do 300 MWth določiti mejno vrednost emisij v višini 400 
mg/Nm³, saj zaradi velikosti sežigalne komore naprav iz te kategorije velikosti 200 mg/Nm3 ni 
mogoče doseči na ekonomsko sprejemljiv način.

Predlog spremembe 436
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 300
450 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Za kurilne naprave na trdna goriva z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 500 MW, ki so 
pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in  ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto 
kot  povprečje za obdobje petih let, se  uporablja mejna vrednost emisij  za NOx  v višini 450 
mg/Nm3.
Za kurilne naprave na trdna goriva z vhodno toplotno močjo 500 MW ali več, ki so 
pridobile dovoljenje pred 1. julijem 1987 in ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot 
povprečje za obdobje petih let, se uporablja mejna vrednost emisij za NOx v višini 450 
mg/Nm3.

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva*
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* pri zgorevanju premogovega prahu je mejna vrednost emisij 90 mg/Nm3 za naprave z 
vhodno toplotno močjo do vključno 300 MWth
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Or. en

Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Predlog spremembe 437
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za 
NOx (izražene v NO2) za kurilne naprave 
na plin

Or. en

Obrazložitev

Doslej je omejitev CO v večji meri veljala le za plinasta goriva. Kar zadeva mejne vrednosti 
emisij za CO, se različna goriva ne obravnavajo na enak način. Zato bi bilo bolje, da se 
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ukinejo mejne vrednosti emisij za CO na splošno. NOx se standardizira kot NO2.

Predlog spremembe 438
Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin

50(2)(3)  100

Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega plina

90 100

Plinski motorji 100 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin 100
Za naprave iz člena 4(1) 

Direktive 2001/80/ES 
Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 23. oktobra 
2001 o omejevanju emisij 
nekaterih onesnaževal v 
zrak iz velikih kurilnih 

naprav veljajo naslednje 
določbe:

Za naprave za uporabo 
plavžnega plina ali plina iz 

koksarniške peči, za 
dušikov dioksid in dušikov 

monoksid, merjen kot 
dušikov dioksid, velja 

mejna vrednost emisij 135 
mg/Nm³.

100

Plinske turbine (vključno s 50(2)(3)  100
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plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega plina

90 100

Plinski motorji 100 100

Or. de

Obrazložitev

Obstoječa zakonodaja pri zahtevah glede emisij razlikuje med starejšimi in novejšimi 
napravami. Ta pristop bi bilo treba ohraniti pri uporabi plavžnega plina ali plina iz 
koksarniške peči. Ker člen 4(1) Direktive 2001/80/ES vsebuje sklicevanje na čas (začetek 
obratovanja najpozneje novembra 2008), se standardi v primeru novih naprav ne bodo 
zmanjšali. Z vrednostjo 135 mg/Nm3 je določena ambiciozna vrednost, ki presega Direktivo 
2001/80/ES in upošteva posebnosti pri uporabi plavžnega plina ali plina iz koksarniške peči.

Predlog spremembe 439
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin(1)

50(2)(3)  100

Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega 
plina(4)

90 100

Plinski motorji 100 100
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Predlog spremembe

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

Kotli na plin 50 30
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin(1)

50(2)(3)  50

Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega 
plina(4)

90 50

Plinski motorji 20 30

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 

Predlog spremembe 440
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 

50(2)(3)  100
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uporabljajo zemeljski plin(1)
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega 
plina(4)

90 100

Plinski motorji 100 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin 50 30
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin(1)

20(²) 5
30 pri uporabi dodatnega 

kurjenja (parni kotel na odpadno 
toploto)

Plinski motorji 20 30

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokument za velike kurilne naprave iz leta 2006 navaja, da so bile predlagane 
mejne vrednosti emisij za NOx dosegljive že takrat. Te vrednosti bi morale biti standard vsaj
do začetka veljave te direktive (predviden v letu 2014). Študija Evropske agencije za okolje 
kaže, da bi se emisije NOx zmanjšale za 87 %, če bi mejne vrednosti emisij NRT veljale že leta 
2004. Po oceni naj bi skupni letni stroški EU zmanjšanja za NOx znašali 1,3 - 3,7 milijard 
EUR, medtem ko znašajo skupne letne koristi EU za zdravje 20 do 65 milijard EUR. Če bodo 
v celotni EU sprejeti enaki visoki standardi, se bo povečala konkurenčnost.

Predlog spremembe 441
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
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Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin(1)

50(2)(3)  100

Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega 
plina(4)

90 100

Plinski motorji 100 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin z vhodno 
toplotno močjo, ki je manjša 
ali enaka 300 MW

150

Kotli na plin z vhodno 
toplotno močjo nad 300 MW

100)(6)(

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

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega 
plina(4)

90

Plinski motorji 200 (6)

Or. en

Obrazložitev

Razlikovanje mejnih vrednosti emisij za kotle na plin glede na velikost je v skladu z direktivo 
za velike kurilne naprave in ga je treba ohraniti. Kar zadeva mejne vrednosti emisij za CO, se 
različna goriva ne obravnavajo na enak način, saj omejitev CO zdaj velja le za plinasta 
goriva. Zato bi bilo bolje, da se ukinejo mejne vrednosti emisij za CO na splošno.
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Predlog spremembe 442
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo 
uporabljajo zemeljski plin(1)

50(2)(3)  100

Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom), ki kot gorivo ne 
uporabljajo zemeljskega 
plina(4)

90 100

Plinski motorji 100 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin 50 30
Plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s 
kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

20(2) 5
30 pri uporabi dodatnega 

kurjenja (parni kotel na odpadno 
toploto)

Plinski motorji 20 30

Or. en

Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
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states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Predlog spremembe 443
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za enociklične turbine, ki ne sodijo v 
nobeno od kategorij iz opombe (2),
vendar pa je njihov izkoristek večji od 
35 % – določeno pri osnovni obremenitvi 
po ISO – je mejna vrednost emisije za 
NOx  50xη/35, kjer je η izkoristek plinske 
turbine pri osnovni obremenitvi po ISO  , 
izražen kot odstotek.

črtano

Or. en

Obrazložitev

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Predlog spremembe 444
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za enociklične turbine, ki ne sodijo v 
nobeno od kategorij iz opombe (2),
vendar pa je njihov izkoristek večji od 
35 % – določeno pri osnovni obremenitvi 
po ISO – je mejna vrednost emisije za 
NOx  50xη/35, kjer je η izkoristek plinske 
turbine pri osnovni obremenitvi po ISO  , 
izražen kot odstotek.

črtano

Or. en

Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Predlog spremembe 445
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Te mejne vrednosti emisij se 
uporabljajo tudi  za plinske turbine , ki 
kot tekoča goriva uporabljajo  lahke in 
srednje težke destilate.

črtano

Za plinske turbine  (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)  , se mejne vrednosti emisij 
NOx in CO iz tabele v tej točki 
uporabljajo le pri več kot 70 % 
obremenitvi.
Za  plinske turbine za nujne primere, ki 
obratujejo manj kot 500 ur na leto , se te 
mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo  . Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalni čas  .

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokument NRT za velike kurilne naprave iz leta 2006 navaja, da so bile 
predlagane mejne vrednosti emisij za NOx dosegljive že takrat. Te vrednosti bi morale biti 
standard vsaj do začetka veljave te direktive (predviden v letu 2014). Študija Evropske 
agencije za okolje kaže, da bi se emisije NOx zmanjšale za 87 %, če bi mejne vrednosti emisij 
NRT veljale že leta 2004. Po oceni naj bi skupni letni stroški EU zmanjšanja za NOx znašali 
1,3 - 3,7 milijard EUR, medtem ko znašajo skupne letne koristi EU za zdravje 20 do 65 
milijard EUR. Če bodo v celotni EU sprejeti enaki visoki standardi, se bo povečala 
konkurenčnost.
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Predlog spremembe 446
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Te mejne vrednosti emisij se 
uporabljajo tudi  za plinske turbine , ki 
kot tekoča goriva uporabljajo  lahke in 
srednje težke destilate.

črtano

Za plinske turbine  (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)  , se mejne vrednosti emisij 
NOx in CO iz tabele v tej točki 
uporabljajo le pri več kot 70 % 
obremenitvi.
Za  plinske turbine za nujne primere, ki 
obratujejo manj kot 500 ur na leto , se te 
mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo  . Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalni čas  .

Or. en

Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
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evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Predlog spremembe 447
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4b) Za plinske turbine  (vključno s 
plinskimi turbinami s kombiniranim 
krožnim procesom), se mejne vrednosti 
emisij NOx iz tabele v tej točki uporabljajo 
le pri več kot 70 % obremenitvi.

Or. en

Obrazložitev

Če se mejne vrednosti emisij CO uvedejo za vsa goriva, se CO ponovno doda.

Predlog spremembe 448
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – note 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4b) Za kotle na plin, plinske turbine ali 
plinske motorje, ki obratujejo manj kot 500 
ur na leto, se te mejne vrednosti emisij iz te 
točke ne uporabljajo. Upravljavec takih 
naprav beleži obratovalni čas.

Or. en

Obrazložitev

Nekaj starejših plinskih turbin je shranjenih za nujne primere ali pa so enote v 
pripravljenosti, ki nadomestijo nove plinske turbine v primeru okvare, vzdrževanja ali 
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največjega povpraševanja. Te enote lahko obratujejo največ 500 ur na leto, vendar njihove 
skupne emisije niso velike. V tem primeru se mejna vrednost emisij ne bi smela uporabljati.

Predlog spremembe 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za plinske turbine za nujne primere, ki 
obratujejo manj kot 500 ur na leto, 
izračunanih na podlagi povprečja v 5-
letnem obdobju, se te mejne vrednosti 
emisij iz te točke ne uporabljajo. 
Upravljavec takih naprav beleži 
obratovalni čas.

Or. en

Obrazložitev

Naprave s konično obremenitvijo obratujejo brez predvidenega letnega časovnega razporeda, 
glede na povpraševanje po energiji in možne okvare drugih elektrarn. Primerneje bi bilo, da 
se obratovalni čas izračuna na podlagi povprečja v petletnem obdobju. Zaradi enakega 
razloga je bilo povprečje v obdobju petih let upravičeno sprejeto za elektrarne, za katere velja 
odstopanje, z Direktivo 2001/80/ES.

Predlog spremembe 450
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Za plinsko turbino na zemeljski plin z 
vhodno toplotno močjo, manjšo od 50 
MW, ki je del skupne naprave s celotno 
vhodno toplotno močjo, ki je enaka ali 
večja od 50 MW, se za več kot 70-odstotno 
obremenitev pri osnovni obremenitvi ISO 
uporabi druga mejna vrednost emisij NOx, 
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ki znaša 100 mg/m³.

Or. en

Obrazložitev

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Predlog spremembe 451
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Za plinsko turbino ali plinski motor z 
največjim masnim pretokom 20 mg NOx
(merjeno v NO2) na leto se zahteve o 
omejitvi emisij NOx ne uporabljajo.
Upravljavec tovrstne plinske turbine 
pristojnemu organu do 31. marca vsakega 
leta, glede na predhodno leto, predloži 
objektivne dokaze o skladnosti z masnim 
pretokom.

Or. en

Obrazložitev

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
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to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Predlog spremembe 452
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) Za plinske turbine, ki so pridobile 
dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in ki 
ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto 
kot povprečje v obdobju petih let, velja 
mejna vrednost emisij 150 mg NOx 
(merjeno v NO2/m3).

Or. en

Obrazložitev

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Predlog spremembe 453
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 5 – opomba 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4f) Plinske turbine so lahko izvzete iz 
skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij, če 
se upravljavec obstoječe plinske turbine s 
pisno izjavo, ki se do 30. junija 2016 
predloži pristojnemu organu, zaveže, da 
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plinska turbina od 1. januarja 2016 ne bo 
obratovala več kot 10 000 obratovalnih ur.   

Or. en

Obrazložitev

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Predlog spremembe 454
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč 

(MWth)
Premog in lignit Biomasa in šota Tekoča goriva

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Predlog spremembe

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč 

(MWth)
Premog in lignit Biomasa in šota Tekoča goriva

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Za kurilne naprave na trdna ali tekoča goriva z vhodno toplotno močjo, ki ne presega 
500 MW, ki ne obratujejo več kot 1 500 ur na leto kot povprečje za obdobje petih let, se 
uporablja mejna vrednost emisij za prah v višini 50 mg/Nm3.
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Za kurilne naprave na trdna goriva, ki so pridobile dovoljenje pred 27. novembrom 2002 in 
ki ne obratujejo več kot 20 000 ur v naslednjih osmih letih, velja mejna vrednost emisij za 
prah 50 mg/Nm3.

Or. fi

Predlog spremembe 455
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 6
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč 

(MWth)
Premog in lignit Biomasa in šota Tekoča goriva

50–100 30 30 30
100–300 25 20 25

> 300 20 20 20

Predlog spremembe

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč 

(MWth)
Premog in lignit Biomasa in šota Tekoča goriva

50–100 25 25 25
100–300 10 10 10

> 300 10 10 10

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 
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Predlog spremembe 456
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 7 – tabela – stolpec 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 10

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 

Predlog spremembe 457
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

novo 2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva 
Vhodna 

toplotna moč 
(MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50–100 400 200 300 350
100–300 200 200 300

250 pri 
zgorevanju v 

zvrtinčeni plasti

200

> 300 150
200 pri krožnem 
zgorevanju ali 
zgorevanju pod 

tlakom v zvrtinčeni 
plasti

150 150
200 pri 

zgorevanju v 
zvrtinčeni plasti

150

Predlog spremembe
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novo 2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva 
Vhodna 

toplotna moč 
(MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50–100 200

150*

200 200 100

100–300 100 200 200

150*

100

> 300 20

100**

150 50 50

*pri zgorevanju v zvrtinčeni plasti

**pri krožnem zgorevanju ali zgorevanju pod tlakom v zvrtinčeni plasti

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokument NRT za velike kurilne naprave iz leta 2006 navaja, da so bile 
predlagane mejne vrednosti emisij za SO2 dosegljive že takrat. Te vrednosti bi morale postati 
standard vsaj do začetka veljave te direktive (predviden v letu 2014).

Predlog spremembe 458
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

novo 2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva 
Vhodna 

toplotna moč 
(MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50–100 400 200 300 350
100–300 200 200 300

250 pri 
zgorevanju v 

zvrtinčeni plasti

200

> 300 150 150 150 150
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200 pri krožnem 
zgorevanju ali 
zgorevanju pod 

tlakom v zvrtinčeni 
plasti

200 pri 
zgorevanju v 

zvrtinčeni plasti

Predlog spremembe

novo 2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva 
Vhodna 

toplotna moč 
(MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50–100 200 200 200 100
100–300 100 200 200

150 pri 
zgorevanju v 

zvrtinčeni plasti

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 

Predlog spremembe 459
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

novo 2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva 
Vhodna 

toplotna moč 
(MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50–100 400 200 300 350
100–300 200 200 300

250 pri 
200
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zgorevanju v 
zvrtinčeni plasti

> 300 150
200 pri krožnem 
zgorevanju ali 
zgorevanju pod 

tlakom v zvrtinčeni 
plasti

150 150
200 pri 

zgorevanju v 
zvrtinčeni plasti

150

Predlog spremembe

novo 2. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za SO2 za kotle na trdna ali tekoča goriva 
Vhodna 

toplotna moč 
(MWth)

Premog in lignit Biomasa Šota Tekoča goriva

50–100 200
150*

200 200 100

100–300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

*pri zgorevanju v zvrtinčeni plasti
**pri krožnem zgorevanju ali zgorevanju pod tlakom v zvrtinčeni plasti

Or. en

Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
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evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Predlog spremembe 460
Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 1 – podtočka 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar zgoraj omenjenih mejnih 
vrednosti emisij ni mogoče doseči zaradi 
lastnosti goriva, je treba pri napravah z 
vhodno toplotno močjo največ 300 MWth 
doseči mejno vrednost emisij 300 mg/Nm3

za žveplov dioksid ali najmanj 92 % 
stopnjo razžveplanja; pri napravah z 
vhodno toplotno močjo večjo od 300 
MWth velja najmanj 96% stopnja 
razžveplanja skupaj z najvišjo dovoljeno 
mejno vrednostjo emisij 400 mg/Nm3.

Or. de

Obrazložitev

Kadar mejnih vrednosti pri visoki naravni vsebnosti žvepla v gorivu ni mogoče doseči, bi 
morala tako kot v obstoječi zakonodaji obstajati možnost za dosego visoke stopnje 
razžveplanja. Besedilo v veliki meri ustreza obstoječim določbam Direktive 2001/80/ES, 
čeprav z ustrezno poostrenimi zahtevami. Določba nima velikega vpliva za emisije SO2 v 
Skupnosti, ima pa velik gospodarski vpliv na zadevne regije.

Predlog spremembe 461
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva
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50–100 300
400 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

250 300

100–300 200 200 150
> 300 150

200 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

150 100

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit* Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50–100 200 150 150
100–300 100 150 50

> 300 50 50 50
*pri zgorevanju premogovega prahu je mejna vrednost emisij 90 mg/Nm3 za naprave z 
vhodno toplotno močjo do vključno 300 MWth

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokument NRT za velike kurilne naprave iz leta 2006 navaja, da so bile 
predlagane mejne vrednosti emisij za NOx dosegljive že takrat. Te vrednosti bi morale postati 
standard vsaj do začetka veljave te direktive (predviden v letu 2014). 

Predlog spremembe 462
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50–100 300
400 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

250 300

100–300 200 200 150
> 300 150

200 pri zgorevanju 
150 100
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lignitnega prahu

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50–100 200 150 150
100–300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 

Predlog spremembe 463
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50–100 300
400 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

250 300

100–300 200 200 150
> 300 150

200 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

150 100

Predlog spremembe

4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna in tekoča goriva
Vhodna toplotna Premog in lignit* Biomasa in Tekoča goriva
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moč (MWth) šota
50–100 200 150 150

100–300 100 150 50
> 300 50 50 50

*pri zgorevanju premogovega prahu je mejna vrednost emisij 90 mg/Nm3 za naprave z 
vhodno toplotno močjo do vključno 300 MWth

Or. en

Obrazložitev

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Predlog spremembe 464
Christian Ehler

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota 
Tekoča goriva

50-100 300
400 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

250 300
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100-300 200 200 150
> 300 150

200 pri zgorevanju 
lignitnega prahu

150 100

Predlog spremembe

  4. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za NOx za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna 

moč (MWth)
Premog in lignit Biomasa in 

šota
Tekoča goriva

50-100 300
450 pri zgorevanju lignita

300 450

100-300 200
400 pri zgorevanju lignita

250 200

> 300 150
200 pri zgorevanju lignita

200 150

Or. de

Obrazložitev

Različne mejne vrednosti emisij ne bi smele biti omejene na zgorevanje lignitnega prahu. 
Mejnih vrednosti emisij, ki jih predlaga Komisija, v obstoječih napravah na lignit ni mogoče 
doseči na ekonomsko sprejemljiv način.

Predlog spremembe 465
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 5 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

50(2) 100

Plinski motorji 75 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin z vhodno toplotno 
močjo, ki je manjša ali enaka 300 
MW

150(6)

Kotli na plin z vhodno toplotno močjo 
nad 300 MW

100(6)

Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Plinski motorji 200(6)

Or. en

Obrazložitev

Enake spremembe kot v delu 1 te Priloge V: Razlikovanje mejnih vrednosti emisij za kotle na 
plin glede na velikost je v skladu z direktivo za velike kurilne naprave in ga je treba ohraniti.
Kar zadeva mejne vrednosti emisij za CO, se različna goriva ne obravnavajo na enak način, 
saj omejitev CO zdaj velja le za plinasta goriva. Zato bi bilo bolje, da se ukinejo mejne 
vrednosti emisij za CO na splošno.

Predlog spremembe 466
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 5 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

50(2) 100

Plinski motorji 75 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin 50 30
Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 

20(2) 5
30 pri uporabi dodatnega 
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procesom)(1) kurjenja (parni kotel na 
odpadno toploto)

Gas engines 20 30

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokument NRT za velike kurilne naprave iz leta 2006 navaja, da so bile 
predlagane mejne vrednosti emisij za NOx dosegljive že takrat. Te vrednosti bi morale postati 
standard vsaj do začetka veljave te direktive (predviden v letu 2014).

Predlog spremembe 467
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 5 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

50(2) 100

Plinski motorji 75 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin 50 30
Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

20(2) 50

Plinski motorji 20 30

Or. en
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Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT.  

Predlog spremembe 468
Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 5 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Kotli na plin 100 100
Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

50(2) 100

Plinski motorji 75 100

Predlog spremembe

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

Kotli na plin 50 30
Plinske turbine (vključno s plinskimi 
turbinami s kombiniranim krožnim 
procesom)(1)

20(2) 5
30 pri uporabi dodatnega 
kurjenja (parni kotel na 

odpadno toploto)
Plinski motorji 20 30

Or. en

Obrazložitev

 LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% 
of total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
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states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Predlog spremembe 469
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 5 – opomba 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Za plinske turbine, ki kot tekoča 
goriva uporabljajo lahke in srednje težke 
destilate, se uporabljajo tudi mejne 
vrednosti emisij za NOx in CO iz te točke.

(1) Zemeljski plin je naravni plin v obliki 
metana z manj kot 20 % (volumskih) 
nečistoč in drugih sestavin.

Or. en

Obrazložitev

Poleg dela 1 je treba v opombi 1 navesti opredelitev zemeljskega plina. Besedilo Komisije bi 
bilo treba prenesti v opombo 4 (kar bo storjeno v predlogu spremembe 7).



PE412.329v01-00 68/112 AM\743553SL.doc

SL

Predlog spremembe 470
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 5 – opomba 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(- 2) 75 mg/Nm3 v naslednjih primerih, 
kadar se izkoristek plinske turbine določi 
pri pogojih osnovne obremenitve po ISO:
(i) plinske turbine za soproizvodnjo 
toplotne in električne energije s skupnim 
izkoristkom večjim od 75 %;
(ii) plinske turbine, ki se uporabljajo v 
kombiniranem ciklu s povprečnim 
skupnim letnim izkoristkom pri 
proizvodnji električne energije, ki je večji 
od 55 %;
(iii) plinske turbine za mehanske pogone.

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

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

(2a) Za plinske turbine, ki kot tekoča 
goriva uporabljajo lahke in srednje težke 
destilate, se tudi uporabljajo mejne 
vrednosti emisij za NOx in CO iz te točke.

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

(2b) Za plinske turbine (vključno s 
plinskimi turbinami s kombiniranim 
krožnim procesom), se mejne vrednosti 
emisij iz tabele v tej točki uporabljajo le pri 
več kot 70-odstotni obremenitvi pri 
osnovni obremenitvi po ISO.

Plinske turbine za nujne primere, ki 
obratujejo manj kot 500 ur na leto so 
izvzete iz teh mejnih vrednosti emisij iz te 
točke. Upravljavec takih naprav beleži 
obratovalni čas.

(2c) Kotli na plin, plinske turbine ali 
plinski motorji, ki obratujejo manj kot 500 
ur na leto, niso zajeti v te mejne vrednosti 
emisij iz te točke. Upravljavec takih naprav 
beleži obratovalni čas.

(2d) Za posamezno plinsko turbino na 
zemeljski plin z vhodno toplotno močjo, 
manjšo od 50 MW, ki je del skupne 
naprave s celotno vhodno toplotno močjo, 
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enako 50 MW ali več, se za več kot 70-
odstotno obremenitev, pri osnovni 
obremenitvi po ISO, uporabi drugačna 
mejna vrednost emisij NOx, ki znaša 100 
mg/m³.
(2e) Za posamezno plinsko turbino z 
največjim masnim pretokom 20 mg NOx
(merjeno v NO2) na leto se zahteve o 
omejitvi emisij NOx ne uporabljajo. 
Upravljavec tovrstne posamezne plinske 
turbine pristojnemu organu do 31. marca 
vsako leto, glede na predhodno leto, 
predloži objektivne dokaze o skladnosti z 
masnim pretokom.

Or. en

Obrazložitev

Opomba 2a (novo) vsebuje enako besedilo kot del 1.

Besedilo Komisije iz opombe 1 bi bilo treba prenesti v opombo 4. Ostalo besedilo je enako 
tistemu v delu 1.

Predlog spremembe 471
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 6 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč (MWth)
50–300 20
> 300 10

20 za biomaso in šoto

Predlog spremembe

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč (MWth)
50–300 10
> 300 10
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Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 

Predlog spremembe 472
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 6 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč (MWth)
50–300 20
> 300 10

20 za biomaso in šoto

Predlog spremembe

6. Mejne vrednosti emisij (mg/Nm3) za prah za kotle na trdna ali tekoča goriva
Vhodna toplotna moč (MWth)
50–300 10
> 300 10

Or. en

Obrazložitev

Referenčni dokument NRT za velike kurilne naprave iz leta 2006 navaja (str. 271 in 336), da 
se splošna vrednost mejnih vrednosti emisij za prah, ki znaša 5 mg/Nm3, lahko doseže ne 
glede na uporabljeno gorivo. Vrednosti, ki bi se lahko dosegle v letu 2006, bi morale biti 
standard vsaj do začetka veljave te direktive (predviden v letu 2014). Mejne vrednosti emisij 
bi bilo zato treba znižati na 10 mg/Nm3 za vse naprave in vse vrste goriv, kar pomeni 
povprečno vrednost NRT, s katero se bo preprečilo izkrivljanje glede na uporabljene vrste 
goriv.
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Predlog spremembe 473
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga V – del 2 – točka 7 – tabela – stolpec 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 10

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje industrijskih emisij je pomembno predvsem pri onesnaževanju zraka. Direktiva o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je pomemben evropski ukrep, ki 
državam članicam omogoča izpolnjevanje emisijskih ciljev do leta 2020. Mejne vrednosti 
emisij za velike kurilne naprave morajo biti zato bolj skladne z obstoječimi najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot je navedeno v referenčnem dokumentu NRT. 

Predlog spremembe 474
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Priloga V – del 3 – točka 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Koncentracija CO v odpadnih plinih iz 
kurilnih naprav na plinasta goriva z 
nazivno vhodno močjo 100 MW ali več se 
meri neprekinjeno.

Koncentracija CO v odpadnih plinih iz 
vsake kurilne naprave z nazivno vhodno 
močjo 100 MW ali več se meri 
neprekinjeno.

Or. en

Obrazložitev

Vse kurilne naprave proizvajajo emisije CO, neprekinjeno merjenje CO pa ni drago, zato bi 
moralo biti obvezno za kurilne naprave na vse vrste goriv.
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Predlog spremembe 475
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Priloga V – del 4 – točka 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

(b) nobena validirana dnevna povprečna 
vrednost ne presega 110 % ustreznih 
mejnih vrednosti emisij iz delov 1 in 2;

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

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

Or. en

Obrazložitev

Mesečne povprečne emisijske vrednosti dovoljujejo preseganje mejnih vrednosti emisij, kar 
upravljavcem omogoča preveliko prilagodljivost. Zato mora biti preseganje mejnih vrednosti 
emisij strogo omejeno na posamezne primere. Tako bo možnost upravljavcev za preseganje 
mejnih vrednosti emisij za 200 % omejena na 5 % validirane dnevne povprečne vrednosti. 
Ponovno je treba opozoriti, da se vrednosti, merjene v primeru pomanjkanja nekaterih goriv 
in slabega delovanja ali okvare naprave za zmanjševanje emisij ter med zagonom in 
zaustavitvijo, ne upoštevajo ter da se validirane povprečne vrednosti določijo tako, da se 
omogoči interval zaupanja (ki dovoljuje preseganje mejnih vrednosti emisij do 30 %).   
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Predlog spremembe 476
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – del 4 – točka 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sistemi skladnosti ne bi smeli omogočati, da se preseže dnevno povprečje mejnih vrednosti 
emisij, zlasti ker je treba ta pododstavek brati skupaj z odstavkom 9 dela 3 (95-odstotni 
interval zaupanja merjenih emisij in dovoljeno preseganje). Vrednosti, merjene v primeru 
pomanjkanja nekaterih goriv in slabega delovanja ali okvare naprave za zmanjševanje emisij 
ter med zagonom in zaustavitvijo, se ne upoštevajo, validirane povprečne vrednosti pa se 
določijo tako, da se omogoči interval zaupanja, ki dovoljuje preseganje mejnih vrednosti 
emisij do 30 %.   
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Predlog spremembe 477
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Priloga VI – del 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ekvivalenčni faktorji 
toksičnosti

2,3,7,8 – tetraklordibenzodioksin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 – pentaklordibenzodioksin (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzodioksin (HpCDD) 0,01

oktaklordibenzodioksin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 – tetraklordibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01

oktaklordibenzofuran (OCDF) 0,001

Predlog spremembe

Ekvivalenčni faktorji 
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toksičnosti

2,3,7,8 – tetraklordibenzodioksin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 – pentaklordibenzodioksin (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzodioksin (HpCDD) 0,01

oktaklordibenzodioksin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 – tetraklordibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01

oktaklordibenzofuran (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 – triklorobifenil (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’ – triklorobifenil (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – pentaklorobifenil (PCB 126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ – heksaklorobifenil (PCB 169) 0,01

2,3,3’,4,4’ – pentaklorobifenil (PCB 105) 0,0001

2,3,4,4’,5 – pentaklorobifenil (PCB 114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 – pentaklorobifenil (PCB 118) 0,0001
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2’,3,4,4’,5 – pentaklorobifenil (PCB 123) 0,0001

2,3,3’,4,4’– heksaklorobifenil (PCB 156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ – heksaklorobifenil (PCB 157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’– heksaklorobifenil (PCB 167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ – heptaklorobifenil (PCB 189) 0,0001

Or. it

Obrazložitev

Faktorji toksične ekvivalence za PCDD/F (za ljudi in sesalce) se med NATO (EU) in Svetovno 
zdravstveno organizacijo razlikujejo pri pentaCDD in oktafuranih. S prehodom na faktorje 
Svetovne zdravstvene organizacije, bi za koncentracije dioksinov uporabljali isti „jezik“ kot 
preostali svet, predvsem pa bi v izračune koncentracije vključili tudi PCB, ki imajo podobno 
toksičnost kot PCDD/F („dioksinu podobni“).

Predlog spremembe 478
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.1 – tabela – stolpec 2 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 0,5

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi.
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Predlog spremembe 479
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.1. – tabela – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

50 Dušikov oksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot 
NO2  za obstoječe sežigalnice odpadkov  z nazivno zmogljivostjo 
več kot 6 ton na uro ali za nove sežigalnice odpadkov

200

Predlog spremembe

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot 
NO2 za sežigalnice odpadkov  z nazivno zmogljivostjo več kot 6 ton 
na uro  

100

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi. Tako za obstoječe kot za nove naprave bi morale veljati enake mejne 
vrednosti. Gl. druge predloge sprememb o dušikovem monoksidu (NO) in dušikovem dioksidu 
(NO2).

Predlog spremembe 480
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.1. – tabela – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dušikov oksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot NO2 za 
obstoječe sežigalnice odpadkov  z nazivno zmogljivostjo 6 ton na 
uro ali manj

400

Predlog spremembe

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot
NO2 za sežigalnice odpadkov  z nazivno zmogljivostjo več kot 2 in 
manj kot 6 ton na uro 

150
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Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi. Tako za obstoječe kot za nove naprave bi morale veljati enake mejne 
vrednosti. Gl. druge predloge sprememb o dušikovem monoksidu (NO) in dušikovem dioksidu 
(NO2).

Predlog spremembe 481
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.1 – tabela – vrstica 7 a (novo)

Predlog spremembe

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izmerjena kot 
NO2 za sežigalnice odpadkov  z nazivno zmogljivostjo manj kot 2 
toni na uro 

200

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi. Tako za obstoječe kot za nove naprave bi morale veljati enake mejne 
vrednosti. Gl. druge predloge sprememb o dušikovem monoksidu (NO) in dušikovem dioksidu 
(NO2).

Predlog spremembe 482
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.1 – tabela – vrstica 7 b (novo)

Predlog spremembe

Živo srebro (Hg) 0,05

Or. de
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Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi.

Predlog spremembe 483
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – stolpec 2 – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 20

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi.

Predlog spremembe 484
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – stolpec 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

60 20

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi.
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Predlog spremembe 485
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – stolpec 2 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

60 20

Or. it

Obrazložitev

Znižanje mejne vrednosti za klorovodikovo kislino (100 % polurne vrednosti) upošteva 
dejanske emisije, ki se v sežigalnicah odpadkov dosegajo sedaj, in neutemeljeno razmerje med 
vrednostjo za 100 % in za 97 % za to onesnaževalo. Ni tehničnih razlogov, da bi se dovolile 
najvišje vrednosti emisij, ki šestkrat presegajo dnevne povprečne vrednosti.

Predlog spremembe 486
Karin Scheele

Predlog direktive
Predlog VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – stolpec 2 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

200 100

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi.

Predlog spremembe 487
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – vrstica 4
Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Vodikov fluorid (HF) 4 2

Predlog spremembe

Vodikov fluorid (HF) 1,4 0,7

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi.

Predlog spremembe 488
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – vrstica 7 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dušikov oksid (NO) in 
dušikov dioksid (NO2), 
izražena kot NO2  za obstoječe
sežigalnice odpadkov  z 
nazivno zmogljivostjo več kot 
6 ton na uro ali za nove 
sežigalnice odpadkov 

400 200

Predlog spremembe

Dušikov monoksid (NO) in 
dušikov dioksid (NO2), 
izražena kot NO2 za 
sežigalnice odpadkov z 
nazivno zmogljivostjo več kot 
6 ton na uro 

200 100

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi. Tako za obstoječe kot za nove naprave bi morale veljati enake mejne 
vrednosti. Do razlikovanja bi moralo priti v le pri nazivni zmogljivosti. Gl. druge predloge 
sprememb o dušikovem monoksidu (NO) in dušikovem dioksidu (NO2).
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Predlog spremembe 489
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – vrstica 7 a (novo)

Predlog spremembe

Živo srebro (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi.

Predlog spremembe 490
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – vrstica 7 b (novo)

Predlog spremembe

Dušikov monoksid (NO) in 
dušikov dioksid (NO2), 
izražena kot NO2 za 
sežigalnice odpadkov  z 
nazivno zmogljivostjo več kot 
2 in manj kot 6 ton na uro 

400 200

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi. Tako za obstoječe kot za nove naprave bi morale veljati enake mejne 
vrednosti. Do razlikovanja bi moralo priti v le pri nazivni zmogljivosti. Gl. druge predloge 
sprememb o dušikovem monoksidu (NO) in dušikovem dioksidu (NO2).
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Predlog spremembe 491
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.2 – tabela – vrstica 7 c (novo)

Predlog spremembe

Dušikov monoksid (NO) in 
dušikov dioksid (NO2), 
izmerjena kot NO2 za 
sežigalnice odpadkov  z 
nazivno zmogljivostjo več kot 
2 toni na uro 

600 300

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
za kar obstajajo dokazi. Tako za obstoječe kot za nove naprave bi morale veljati enake mejne 
vrednosti. Do razlikovanja bi moralo priti v le pri nazivni zmogljivosti. Gl. druge predloge 
sprememb o dušikovem monoksidu (NO) in dušikovem dioksidu (NO2).

Predlog spremembe 492
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 3 – točka 1.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5a Povprečne mejne vrednosti emisij (v 
mg/Nm3) za amoniak, če se amoniak ali 
podobne snovi uporabljajo za 
denitrifikacijo, v vzorčevalnem obdobju 
najmanj 30 minut in največ 8 ur 
Amoniak (NH3) 5

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
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za kar obstajajo dokazi.

Predlog spremembe 493
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1 Mejne vrednosti emisij iz točk 2.2 in 
2.3 se uporabljajo kot dnevne povprečne 
vrednosti za celoten prah, HCI, HF, NOx, 
SO2 in TOC (za neprekinjene meritve), kot 
povprečne vrednosti v vzorčevalnem 
obdobju najmanj 30 minut in največ 8 ur za 
težke kovine in kot povprečne vrednosti v 
vzorčevalnem obdobju najmanj 6 ur in 
največ 8 ur za dioksine in furane.

2.1 Mejne vrednosti emisij iz točk 2.2 in 
2.3 se uporabljajo kot dnevne povprečne 
vrednosti za celoten prah, HCI, HF, NOx, 
SO2, Hg in TOC (za neprekinjene meritve), 
kot povprečne vrednosti v vzorčevalnem 
obdobju najmanj 30 minut in največ 8 ur za 
težke kovine in kot povprečne vrednosti v 
vzorčevalnem obdobju najmanj 6 ur in 
največ 8 ur za dioksine in furane.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z direktivo o sežiganju odpadkov (2000/76/ES), ki bo nadomeščena s tem predlogom 
direktive, je treba takoj, ko so na voljo ustrezni merilni postopki, stalno opravljati meritve 
težkih kovin. To velja za Hg.

Predlog spremembe 494
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 2.2 – tabela – stolpec 2 – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 20

Or. de

Obrazložitev

Mejno vrednost bi bilo treba prilagoditi stanju tehnike. Predlagana vrednost se že upošteva, 
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za kar obstajajo dokazi.

Predlog spremembe 495
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 2.2 – tabela – stolpec 2 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

500 200

Or. en

Obrazložitev

Sedanje razlike v standardih med državami članicami in vrstami sežigalnic odpadkov 
neprimerno spodbujajo sežiganje odpadkov z večjimi emisijami (na primer v slabo delujočih 
cementnih pečeh). Mejne vrednosti emisij bi morale biti skladne vsaj s tistimi, ki so dovoljene 
za nove in obstoječe sežigalnice odpadkov z nazivno zmogljivostjo več kot 6 ton na uro. 
Vrednost emisij NOx, ki je precej nižja od 500 mg/m3, se že dosega v avstrijskih, švedskih in 
nemških cementnih pečeh. Tehnike selektivne nekatalitične in katalitične redukcije omogočajo 
mejne vrednosti emisij NOx med 100 in 200 mg/Nm³, ki se že uporabljajo v Nemčiji.

Predlog spremembe 496
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 2.3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija bo s postopkom komitologije 
oblikovala usklajeno metodo, po kateri bo 
pristojni organ od naprave za sosežig 
zahteval dokaze, da emisije TOC in SO2
niso posledica sežiganja odpadkov. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je oblikovati metodo, na podlagi katere lahko cementna peč dokaže, da emisije 
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SO2/TOC niso posledica sežiganja odpadkov, ter izkoristi možnost izvzetja. Ta metodologija 
mora biti usklajena na ravni EU, da bi jo lahko uporabljali lokalni organi v državah članicah 
pa tudi vsaka cementna peč, v kateri se sosežigajo odpadki. 

Predlog spremembe 497
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 2.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3a Če se za zmanjševanje emisij NOx
uporablja amoniak ali podobne snovi, 
organ za izdajo dovoljenj določi mejno 
vrednost za emisije amoniaka iz 
denitrifikacije.

Or. de

Obrazložitev

Organ bi moral zaradi varstva okolja določiti ustrezno mejno vrednost za zmanjšanje emisij 
amoniaka.

Predlog spremembe 498
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Cproces, izražen kot dnevne povprečne 
vrednosti (mg/Nm³), se uporablja do 
31. decembra 2015 

3.1. Cproces, izražen kot dnevne povprečne 
vrednosti (mg/Nm³), se uporablja do 
31. decembra 2013

Or. en

Obrazložitev

Koristne učinke za okolje in zdravje je treba omogočiti čim prej, zato je treba datum začetka 
veljave dosegljive mejne vrednosti emisij za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah 
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prestaviti za dve leti.   

Predlog spremembe 499
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Cproces, izražen kot dnevne povprečne 
vrednosti (mg/Nm³), se uporablja do
31. decembra 2015

3.1. Cproces, izražen kot dnevne povprečne 
vrednosti (mg/Nm³)

 Za določitev vhodne toplotne moči 
kurilnih naprav se uporabljajo 
agregacijska pravila, kot so določena v 
členu 32.

Vrednosti Cproces, izražene kot dnevne 
povprečne vrednosti (mg/Nm³), so 
določene v mejnih vrednostih emisij iz 
dela 2 Priloge V.

Polurne povprečne vrednosti so potrebne 
le za izračun dnevnih povprečnih 
vrednosti.
Cproces za trdna goriva, razen biomase
(vsebnost O2 je 6 %):

Tabele se izbrišejo.

Or. en

Obrazložitev

Ko se odpadki sosežigajo, se uporabi pravilo mešanja (točka 1 dela 4 Priloge VI), ki je 
merjeno povprečje emisij iz odpadkov in goriv. Zaradi doslednosti, jasnosti in logike morajo 
biti vrednosti Cproces, ki se uporabljajo za emisije pri običajnem delovanju velikih kurilnih 
naprav, enake kot mejne vrednosti emisij za velike kurilne naprave iz Priloge V. S tem 
predlogom spremembe se popravi izpustitev pri prenovitvi in preprečujejo številne dvojne 
določbe.

Predlog spremembe 500
Christian Ehler

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3.1 – tabela 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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Cproces za trdna goriva, razen biomase  (vsebnost O2 je 6 %):

Snovi, ki 
onesnažujejo 

okolje

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 to 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Prah 50 50 30 30

Predlog spremembe

Cproces za trdna goriva, razen biomase  (vsebnost O2 je 6 %):

Snovi, ki 
onesnažujejo 

okolje

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 to 300 MWth > 300 MWth

SO2
na splošno

- 850 200 200

SO2 pri 
uporabi 
domačih 

goriv,
bogatih z 
žveplom

- 850 400 ali stopnja 
razžveplanja ≥ 92 %

400 ali stopnja 
razžveplanja ≥ 95 

%

NOx - 400 200
300 za zgorevanje 

lignita 

200

Prah 50 50 30 30

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe v veliki meri ustreza veljavnim določbam Direktive 2000/76/ES, ko gre za 
visoko vsebnost naravno vsebnost žvepla v gorivu. S predlaganimi najnižjimi stopnjami 
razžveplanja so praktično izčrpane vse tehnično izvedljive možnosti. Kadar se kot gorivo 
uporablja lignit, je mejno vrednost emisij NOx mogoče doseči v napravah z zmogljivostjo od 
100 do 300 MWth z ekonomsko sprejemljivim prizadevanjem.
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Predlog spremembe 501
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta točka se črta.

Or. en

Obrazložitev

Ko se odpadki sosežigajo, se uporabi pravilo mešanja (točka 1 dela 4 Priloge VI), ki je 
merjeno povprečje emisij iz odpadkov in goriv. Zaradi doslednosti, jasnosti in logike morajo 
biti vrednosti Cproces, ki se uporabljajo za emisije pri običajnem delovanju velikih kurilnih 
naprav, enake kot mejne vrednosti emisij za velike kurilne naprave iz Priloge V. S tem 
predlogom spremembe se popravi izpustitev pri prenovitvi in preprečujejo številne dvojne 
določbe.

Predlog spremembe 502
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3.2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Cproces, izražen kot povprečne dnevne 
vrednosti (mg/Nm³), velja od 1. januarja 
1016

3.2. Cproces, izražen kot povprečne dnevne 
vrednosti (mg/Nm³), velja od 1. januarja 
1014

Or. en

Obrazložitev

Koristne učinke za okolje in zdravje je treba omogočiti čim prej, zato je treba datum začetka 
veljave dosegljive mejne vrednosti emisij za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah 
prestaviti za dve leti.   
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Predlog spremembe 503
Christian Ehler

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3.2.1 – tabela 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cproces za trdna goriva, razen biomase  (vsebnost O2 je 6 %):

Snovi, ki 
onesnažujejo 

okolje

< 50 MWth 50-100 MWth 100 to 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

za šoto: 300

200 200

NOx - 300

za lignitni prah: 
400

200 200

Prah 50 30 25
za šoto: 20

20

Predlog spremembe

Cproces za trdna goriva, razen biomase  (vsebnost O2 je 6 %):

Snovi, ki 
onesnažujejo 

okolje

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 to 300 MWth > 300 MWth

SO2
na splošno

- 400

za šoto: 300

200 200

SO2 pri 
uporabi 
domačih 

goriv, 
bogatih z 
žveplom

- 400
(za šoto: 300)

400 ali stopnja 
razžveplanja ≥ 92 %

400 in stopnja 
razžveplanja ≥ 96 

%

NOx - 300

za lignitni prah: 
400

200
300 za zgorevanje 

lignita

200

Prah 50 30 25
za šoto: 20

20
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Or. de

Obrazložitev

Mejnih vrednosti emisij SO2 v obstoječih napravah na goriva, bogata z žveplom, ni mogoče 
doseči s sorazmernimi stroški. S temi stopnjami razžveplanja so praktično izčrpane vse 
tehnično izvedljive možnosti. V primeru NOx mejnih vrednosti emisij, ki jih predlaga 
Komisija, v napravah z vhodno toplotno močjo od 100 do 300 MWth ni mogoče doseči na 
ekonomsko sprejemljiv način.

Predlog spremembe 504
Christian Ehler

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3.2.2 – tabela 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Cproces za trdna goriva, razen biomase  (vsebnost O2 je 6 %):

Onesnaže
valo

< 50 MWth 50-100 MWth 100 to 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

za šoto: 300

200

za šoto: 300, 
razen pri 

zgorevanju v 
zvrtinčeni plasti: 

250

150

za krožno zgorevanje ali 
zgorevanje pod tlakom v 
zvrtinčeni plasti ali, pri 

kurjenju šote, za kakršno 
koli zgorevanje v zvrtinčeni 

plasti: 200

NOx - 300

za šoto: 250

200 150

za zgorevanje lignitnega 
prahu: 200

Prah 50 20 20 10

za šoto: 20

Predlog spremembe

Cproces za trdna goriva, razen biomase  (vsebnost O2 je 6 %):

Onesnaževal
o

< 50 MWth 50-100 
MWth

100 to 300 MWth > 300 MWth
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SO2

na splošno

- 400

za šoto: 300

200

za šoto: 300, razen pri 
zgorevanju v zvrtinčeni 

plasti: 250

150

za krožno zgorevanje ali 
zgorevanje pod tlakom v 
zvrtinčeni plasti ali, pri 

kurjenju šote, za kakršno 
koli zgorevanje v 

zvrtinčeni plasti: 200

SO2 pri 
uporabi 
domačih 

goriv, 
bogatih z 
žveplom

- (za šoto: 
300)

300 ali stopnja 
razžveplanja ≥ 92%

400 in stopnja 
razžveplanja ≥ 96%

NOx - 300

za šoto: 250

200

za zgorevanje lignita: 
300

150

za zgorevanje lignita: 200

Prah 50 20 20 10

za šoto: 20

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe v veliki meri ustreza veljavnim določbam Direktive 2000/76/ES, ko gre za 
visoko vsebnost naravno vsebnost žvepla v gorivu. S predlaganimi najnižjimi stopnjami 
razžveplanja so praktično izčrpane vse tehnično izvedljive možnosti. Mejnih vrednosti emisij 
NOx, ki jih predlaga Komisija, s sorazmernimi prizadevanji ne bo mogoče doseči niti v novih 
napravah > 100 MWth na lignit.
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Predlog spremembe 505
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga VI – del 4 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Posebne določbe za metalurške peči, v 
katerih poteka sosežig odpadkov
3a.1 Zahteve v zvezi z uporabo pravila 
mešanja (Priloga VI, del 4, oddelek 1) pri 
metalurških pečeh  se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).

Or. de

Obrazložitev

V metalurških pečeh in s tem v napravah za sosežig, ki niso omenjene v tej prilogi, se sežigajo 
relativno velike količine odpadkov. Vendar pa je treba za procese metalurškega zgorevanja 
oblikovati posebne določbe.

V obstoječi direktivi o sežiganju, ki naj bi jo sedaj nadomestila direktiva o industrijskih 
emisijah, je prav tako predvideno, da mora Komisija spremeniti prilogo, če se relativno velike 
količine odpadkov pošljejo v druge vrste naprav za sosežig, ki niso navedene v prilogi.

Predlog spremembe 506
Karin Scheele

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) neprekinjene meritve naslednjih snovi: 
NOx, pod pogojem da so mejne vrednosti 
emisij določene, CO, celotni prah, TOC, 
HCl, HF, SO2;

(a) neprekinjene meritve naslednjih snovi: 
NOx, pod pogojem da so mejne vrednosti 
emisij določene, CO, celotni prah, TOC, 
HCl, HF, SO2, Hg;

Or. de
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Obrazložitev

V skladu z direktivo o sežiganju je treba takoj, ko so na voljo ustrezne merilne metode, stalno 
opravljati meritve težkih kovin. To velja tudi za živo srebro (Hg).

Predlog spremembe 507
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Tovrsten ukrep bi bil škodljiv za uporabo odpadkov kot goriva (sežiganje), saj zadevni obrati 
nikoli ne morejo „dokazati“, da njihove emisije ne bi presegle predpisanih mejnih vrednosti 
emisij (čeprav bi se to lahko zgodilo), medtem ko bi to lahko dokazali obrati, ki uporabljajo 
goriva, ki niso odpadki. Tako prihaja do diskriminacije, ki škodi sežigalnicam odpadkov.

Predlog spremembe 508
Anne Ferreira

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.5. Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev za HCI, HF 
in SO2 v sežigalnici odpadkov  ali napravi 

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

za sosežig odpadkov, ter zahteva meritve v 
rednih časovnih presledkih, kot so 
določene v točki 2.1(c), če upravljavec 
lahko dokaže, da emisije teh onesnaževal 
nikakor ne morejo biti večje od predpisanih 
mejnih vrednosti emisij.

Or. fr

Obrazložitev

Plinov, naštetih v točki 2.5, ni mogoče popolnoma izvzeti iz meritev. Nemogoče je zagotoviti, 
da se bodo predpisane mejne vrednosti vedno spoštovale, zato je treba omogočiti vsaj 
občasne meritve. NOx je treba meriti neprestano, saj ogrožajo kakovost zraka in zdravje.

Predlog spremembe 509
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Brez meritev ni mogoče zagotoviti, da sežgani odpadki ne bi povzročili emisij HCl, HF, SO2
ali NOx, ki presegajo mejne vrednosti emisij zaradi heterogenosti odpadkov in njihove 
morebitne kontaminiranosti s kloridom, fluoridom ali žveplom. Če odpadki ne izvirajo iz 
homogenih proizvodnih virov, je treba neprekinjene meritve izvajati neprestano. Ker je 
kakovost meritev odvisna zlasti od vzorčenja odpadkov, so vzorci mešanih odpadkov iz 
različnih virov lahko slabši. 
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Predlog spremembe 510
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje iz nadzora za HCl, HF ali SO2 pri sežiganju ali sosežiganju odpadkov na podlagi 
kakovosti emisij ni realen ukrep. Zaradi heterogenosti odpadkov in njihove morebitne 
onesnaženosti s kloridom, fluoridom ali žveplom ni mogoče zagotoviti, da sežgani odpadki ne 
bi povzročili emisij HCl, HF ali SO2, ki presegajo mejne vrednosti emisij.

Predlog spremembe 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2.5. Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev za HCI, HF 
in SO2 v sežigalnici odpadkov ali napravi 
za sosežig odpadkov, ter zahteva meritve v 
rednih časovnih presledkih, kot so 
določene v točki 2.1(c), ali pa ne zahteva 
nobenih meritev, če upravljavec na podlagi 
tehničnega znanja in strokovne presoje
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ne morejo biti večje od predpisanih mejnih 
vrednosti emisij.

lahko dokaže, da emisije teh onesnaževal 
nikakor ne morejo biti večje od predpisanih 
mejnih vrednosti emisij.

Or. en

Obrazložitev

Omejen nadzor za manjše sežigalnice odpadkov, ki jih pogosto upravljajo mala in srednje 
velika podjetja, ne bi smel veljati le za obstoječe obrate. 

Presojo o izpolnjevanju predpisanih mejnih vrednosti emisij bodo ocenili strokovnjaki, 
temeljila pa bo na tehničnem znanju. Tovrsten predlog spremembe v prvem pododstavku je 
dopusten v skladu s členom 80a poslovnika zaradi tesne povezave med dvema pododstavkoma 
točke 2.5. dela 6 Priloge VI.

Predlog spremembe 512
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da je zmanjšanje zahtev nadzora utemeljeno. Te obrate je treba naključno 
pregledovati, da se zagotovi skladnost.
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Predlog spremembe 513
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 2.5 – pododstavek 1.

Predlog spremembe 514
Anne Ferreira

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev NOx, in 
zahteva meritve v rednih časovnih 
presledkih, kot jih določa točka 2.1(c), v 
obstoječih sežigalnicah odpadkov z 
nazivno zmogljivostjo manj kot 6 ton na 
uro ali v obstoječih napravah za sosežig 
odpadkov z nazivno zmogljivostjo manj 

črtano
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kot 6 ton na uro, če lahko upravljavec na 
podlagi informacij o kakovosti zadevnih 
odpadkov, uporabljenih tehnologij in 
rezultatov spremljanja emisij dokaže, da 
emisije NOx v nobenem primeru ne 
morejo biti višje od predpisane mejne 
vrednosti emisij.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k točki 2.5, pododstavek 1.

Predlog spremembe 515
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Prvi pododstavek se ne uporablja v 
primeru mešanih odpadkov iz različnih 
virov, za katere se zahtevajo neprekinjene 
meritve.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 2.5 – pododstavek 1.
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Predlog spremembe 516
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Prvi pododstavek se ne sme uporabljati v 
primeru mešanih odpadkov iz različnih 
virov, za katere se zahtevajo neprekinjene 
meritve.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 2.5 – pododstavek 1.

Predlog spremembe 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Predlog direktive
Priloga VI – del 6 – točka 2.5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ se lahko odloči, da ne 
zahteva neprekinjenih meritev NOx, in 
zahteva meritve v rednih časovnih 
presledkih, kot jih določa točka 2.1(c), v 
obstoječih sežigalnicah odpadkov z 
nazivno zmogljivostjo manj kot 6 ton na 
uro ali v obstoječih napravah za sosežig 
odpadkov z nazivno zmogljivostjo manj 

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

lahko upravljavec na podlagi informacij o 
kakovosti zadevnih odpadkov, 
uporabljenih tehnologij in rezultatov 
spremljanja emisij ter tehničnega znanja 
in strokovne presoje dokaže, da emisije 
NOx v nobenem primeru ne morejo biti 
višje od predpisane mejne vrednosti emisij.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 2.5 – pododstavek 1.

Predlog spremembe 518
Gyula Hegyi

Predlog direktive
PrilogaVI – del 6 – point 2.5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 2.5 – pododstavek 1.
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Predlog spremembe 519
Johannes Blokland

Predlog direktive
PrilogaVI – del 6 – točka 2.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
težke kovine, dioksine in furane zahteva 
manj kot dve meritvi letno ali da sploh ne 
zahteva meritve, in sicer v naslednjih 
primerih:

črtano

(a) emisije pri sosežiganju ali sežiganju 
odpadkov so v vseh okoliščinah manjše od 
50 % mejnih vrednosti emisij;
(b) odpadke, ki se bodo sežigali ali 
sosežigali, sestavljajo le nekateri izločeni 
gorljivi deli nenevarnih odpadkov, ki niso 
primerni za recikliranje in kažejo 
določene lastnosti ter so nadalje 
opredeljeni na podlagi ocene iz točke (c);
(c) upravljavec lahko na podlagi podatkov 
o kakovosti zadevnih odpadkov in 
spremljanja emisij dokaže, so emisije v 
vseh okoliščinah znatno pod mejnimi 
vrednostmi emisij za težke kovine, 
dioksine in furane;

Or. en

Obrazložitev

Bilo bi neodgovorno, da se ne zahtevajo meritve emisij težkih kovin, dioksinov in furanov. 
Veljavne zahteve za nadzor spremljajo le 0,2 % obratovalnih ur ter ne zajemajo obdobja 
zagona in ustavitve, pri čemer ni možno pridobiti zanesljivega vzorca onesnaževal, ki jih 
izpusti sežigalnica. Ta direktiva bi morala slediti napredku v tehnologiji merjenja.
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Predlog spremembe 520
Frédérique Ries

Predlog direktive
PrilogaVI – del 6 – točka 2.6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
težke kovine, dioksine in furane zahteva 
manj kot dve meritvi letno ali da sploh ne 
zahteva meritve, in sicer v naslednjih 
primerih: 

2.6. Pristojni organ zahteva redne meritve
težkih kovin, dioksinov in furanov ter 
vzorčenje halogeniranih dioksinov v 
rednih časovnih presledkih. Redne 
meritve se lahko nadomestijo z dvema 
meritvama letno, in sicer v naslednjih 
primerih: 

Or. en

Obrazložitev

Bilo bi neodgovorno, da se ne zahtevajo meritve emisij težkih kovin, dioksinov in furanov. 
Veljavne zahteve za nadzor spremljajo le 0,2 % obratovalnih ur ter ne zajemajo obdobja 
zagona in ustavitve, pri čemer ni možno pridobiti zanesljivega vzorca onesnaževal, ki jih 
izpusti sežigalnica. Ta direktiva bi morala slediti napredku v tehnologiji merjenja. Poleg tega 
so edini dioksini, ki se zdaj vzorčijo v zažigalnicah, klorirane spojine. Halogenirani dioksini, 
na primer klorirani in bromirani dioksini, pa se zdaj sploh ne upoštevajo.

Predlog spremembe 521
Roberto Musacchio

Predlog direktive
PrilogaVI – del 6 – točka 2.6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za
težke kovine, dioksine in furane zahteva 
manj kot dve meritvi letno ali da sploh ne 
zahteva meritve, in sicer v naslednjih 
primerih:

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
neprekinjene meritve skupnih emisij 
težkih kovin zahteva manj kot 6-mesečno 
preskusno obdobje na leto in vsaj 3-
mesečno preskusno obdobje na leto. 
Pristojni organ se lahko odloči, da 
zahteva manj kot neprekinjeno vzorčenje 
dioksinov in furanov ter najmanj 4 serije 
14-dnevnega vzorčenja in analize meritev 
na leto, in sicer v naslednjih primerih:
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Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi bi morali imeti pravico do merjenja emisij težkih kovin, dioksinov in furanov 
v zrak ne glede na poročila o kakovosti odpadkov, ki jih izdajajo upravljavci. Nadzor 
kakovosti odpadkov je nezanesljiv mehanizem za preprečevanje nevarnih emisij, saj tveganja, 
ki ga prinašajo mešani odpadki, ni možno odpraviti, vzorci mešanih odpadkov iz različnih 
virov pa so lahko nezanesljivi.

Predlog spremembe 522
Claude Turmes

Predlog direktive
PrilogaVI – del 6 – točka 2.6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za
težke kovine, dioksine in furane zahteva 
manj kot dve meritvi letno ali da sploh ne 
zahteva meritve, in sicer v naslednjih 
primerih:

2.6. Pristojni organ se lahko odloči, da za 
neprekinjene meritve skupnih emisij 
težkih kovin zahteva manj kot 6-mesečno 
preskusno obdobje na leto in vsaj 3-
mesečno preskusno obdobje na leto ter da 
zahteva manj kot neprekinjeno vzorčenje 
dioksinov in furanov ter najmanj 4 serije 
14-dnevnega vzorčenja in analize meritev 
na leto, in sicer v naslednjih primerih:

Or. en

Obrazložitev

Nedopustno je, da se na podlagi poročil o kakovosti odpadkov, ki jih izdajajo upravljavci, ne 
bi opravljale meritve emisij težkih kovin, dioksinov in furanov v zrak. Če se meritve ne 
izvajajo, dva od pogojev nista izpolnjena, saj informacij za ocenitev emisij ni na voljo. 
Nadzor kakovosti odpadkov je nezanesljiv mehanizem za preprečevanje nevarnih emisij, saj 
tveganja, ki ga prinašajo mešani odpadki, ni možno odpraviti. Če se meritve ne bodo izvajale, 
se bodo emisije lahko neopaženo povečale.
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Predlog spremembe 523
Richard Seeber

Predlog direktive
PrilogaVI – del 6 – točka 2.6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) upravljavec lahko na podlagi podatkov
o kakovosti zadevnih odpadkov in 
spremljanja  emisij dokaže,  so emisije v 
vseh okoliščinah znatno pod mejnimi 
vrednostmi emisij za težke kovine, 
dioksine in furane;

(c) upravljavec lahko na podlagi podatkov
o kakovosti zadevnih odpadkov in 
spremljanja  emisij dokaže,  so emisije v 
vseh okoliščinah znatno pod mejnimi 
vrednostmi emisij za težke kovine, 
dioksine in furane; kakovost zadevnih 
odpadkov se lahko dokaže s skladnostjo z 
zahtevami iz člena 47(4a);

Or. de

Obrazložitev

Glej predloge sprememb k členu 47(4a) in Prilogi VI, del 9 (novo).

Predlog spremembe 524
Gyula Hegyi

Predlog direktive
PrilogaVI – del 6 – točka 2.6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Glavni vir dioksina je sežiganje kloriranih spojin, elektronski odpadki pa so eden od 
najpomembnejših virov težkih kovin, zato se tovrstni odpadki ne smejo sežigati v obratih brez 
meritev dioksina in težkih kovin. 
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Predlog spremembe 525
Johannes Blokland

Predlog direktive
PrilogaVI – del 8 – točka 1.1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za ogljikov monoksid (CO): (d) za ogljikov monoksid (CO):

(-i) vsaj 97 % dnevnih povprečnih 
vrednosti čez leto ne presega mejne 
vrednosti emisij iz točke 1.5(a) dela 3;

(i) v primeru sežigalnic odpadkov: (i) v primeru sežigalnic nenevarnih 
odpadkov:

– vsaj 97 % dnevnih povprečnih vrednosti 
čez leto ne presega mejne vrednosti emisij 
iz točke 1.5(a) dela 3;
in in

– vsaj 95 % vseh 10-minutnih povprečnih 
vrednosti v katerem koli 24-urnem obdobju 
ne presega mejne vrednosti emisij iz točk 
1.5(b) in (c) dela 3 ali nobena od polurnih 
povprečnih vrednosti iz istega obdobja ne 
presega teh mejnih vrednosti;

– vsaj 95 % vseh 10-minutnih povprečnih 
vrednosti v katerem koli 24-urnem obdobju 
ne presega mejnih vrednosti emisij iz točk 
1.5(b) in (c) dela 3 ali nobena od polurnih 
povprečnih vrednosti iz istega obdobja ne 
presega teh mejnih vrednosti;

(ia) v primeru sežigalnic nevarnih 
odpadkov:
– vsaj 95 % vseh 10-minutnih povprečnih 
vrednosti v vsakem mesecu ali vseh 
polurnih povprečnih vrednosti v katerem 
koli 24-urnem obdobju ne presega mejnih 
vrednosti emisij iz točk 1.5(b) in (c) dela 3.

(ii) v primeru naprav za sosežig odpadkov: 
izpolnjene so določbe dela 4.

(ii) v primeru naprav za sosežig odpadkov: 
izpolnjene so določbe dela 4.

Or. en

Obrazložitev

Sežigalnice nevarnih odpadkov imajo drugačne težave kot sežigalnice komunalnih odpadkov, 
saj so njihovi odpadki bolj heterogeni pa tudi postopek je drugačen (z uporabo rotacijskih 
peči). Sežigalnice komunalnih odpadkov nimajo enakih največjih vrednosti CO kot sežigalnice 
nevarnih odpadkov, zato je upravičeno, da se povprečne mejne vrednosti emisij lahko 
izračunajo v daljšem obdobju.
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Predlog spremembe 526
Anne Ferreira

Predlog direktive
Priloga VI – del 8 – točka 1.1 – točka d – podtočka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) v primeru sežigalnic nevarnih 
odpadkov:

– vsaj 95 % vseh 10-minutnih povprečnih 
vrednosti ali nobena od polurnih 
povprečnih vrednosti v katerem koli 24-
urnem obdobju ne presega mejnih 
vrednosti emisij iz točk 1.5(b) in (c) dela 3.

Or. en

Obrazložitev

V sežigalnici nevarnih odpadkov lahko postopek, obratovanje sežigalnice pa tudi 
heterogenost obdelanih odpadkov povzročijo kratkoročne najvišje vrednosti CO, čeprav so v 
daljših obdobjih emisije CO znatno nižje od zahtevanih mejnih vrednosti. Zaradi teh izključno 
tehničnih razlogov je treba skladnost 10-minutnih vrednosti CO oceniti na podlagi obdobij, ki 
so daljša od 24 ur.

Predlog spremembe 527
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga VI – del 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del 8a

Zahteve za odpadke pri sežigu v napravah 
za sosežig odpadkov

Komisija določi vstopne mejne vrednosti 
za odpadke pri sežigu v napravah za 
sosežig odpadkov ter ustrezna pravila 
glede njihovega upoštevanja in nadzora. 
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Pri tem spoštuje ustrezne standarde CEN.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).

Or. de

Obrazložitev

Glej predloge sprememb k členu 47(4a) (novo).

Da bi omejili veliko količino onesnaževal v ostankih in proizvodih, bi morale za sežiganje 
odpadkov v napravah za sosežig odpadkov veljati mejne vrednosti za minimalno kakovost 
uporabljenih odpadkov in zahteve za zagotavljanje kakovosti.

Predlog spremembe 528
Johannes Blokland

Predlog direktive
Priloga VII – del 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri nanašanju premaznih sredstev, lakov, 
lepila ali črnila se lahko uporabi spodaj
navedeni program. Če je spodaj navedena 
metoda neprimerna, lahko pristojni organ 
dovoli upravljavcu, da izvede kakršen koli 
nadomestni program, s katerim bodo 
dosežena zmanjšanja emisij, enakovredna 
tistim, ki bi se dosegla ob uporabi delov 2 
in 3. Pri oblikovanju programa se 
upoštevajo naslednje točke:

1. Pri nanašanju premaznih sredstev, lakov, 
lepila ali črnila se lahko uporabi spodaj 
navedeni program. Za druge industrijske 
dejavnosti ali če je spodaj navedena 
metoda neprimerna, lahko pristojni organ 
dovoli upravljavcu, da izvede kakršen koli 
nadomestni program, s katerim bodo 
dosežena zmanjšanja emisij, enakovredna 
tistim, ki bi se dosegla ob uporabi delov 2 
in 3. Pri oblikovanju programa se 
upoštevajo naslednje točke:

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe programa zmanjševanja emisij ne bi smelo biti omejeno na omenjene 
primere in lahko velja za druge industrijske dejavnosti. Podobno je veljalo v izvirni direktivi o 
omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (1999/13/ES) in bi moralo biti jasno opredeljeno 
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tudi v tej direktivi. 

Predlog spremembe 529
Marcello Vernola

Predlog direktive
Priloga VII – del 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri nanašanju premaznih sredstev, lakov, 
lepila ali črnila se lahko uporabi spodaj 
navedeni program. Če je spodaj navedena 
metoda neprimerna, lahko pristojni organ 
dovoli upravljavcu, da izvede kakršen koli 
nadomestni program, s katerim bodo 
dosežena zmanjšanja emisij, enakovredna 
tistim, ki bi se dosegla ob uporabi delov 2 
in 3. Pri oblikovanju programa se 
upoštevajo naslednje točke:

1. Pri nanašanju premaznih sredstev, lakov, 
lepila ali črnila se lahko uporabi spodaj 
navedeni program. Za druge industrijske 
dejavnosti ali če je spodaj navedena 
metoda neprimerna, lahko pristojni organ 
dovoli upravljavcu, da izvede kakršen koli 
nadomestni program, s katerim bodo 
dosežena zmanjšanja emisij, enakovredna 
tistim, ki bi se dosegla ob uporabi delov 2 
in 3. Pri oblikovanju programa se 
upoštevajo naslednje točke:

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek mora biti usklajen s členom 54 o uporabi programa zmanjševanja emisij za 
industrijske dejavnosti.

Predlog spremembe 530
Péter Olajos

Predlog direktive
Priloga VIII – del 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preskušanje akutne strupenosti 
odpadkov se izvaja na določenih vrstah 
mehkužcev, rakov, rib in planktona, ki jih 
je mogoče najti na območjih izpuščanja 
odpadkov. Poleg tega je treba preskušanje 
opraviti na vzorcih vrst morskih rakcev 
(Artemia salina). Preskušanje akutne 

1. Preskušanje akutne strupenosti 
odpadkov se izvaja na vrstah, ki so 
značilne na območju izpuščanja odpadkov.
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strupenosti odpadkov se izvaja na 
določenih vrstah mehkužcev, rakov, rib in 
planktona, ki jih je mogoče najti na 
območjih izpuščanja odpadkov. Poleg tega 
je treba preskušanje opraviti na vzorcih 
vrst morskih rakcev (Artemia salina).

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje na živih vrstah je treba zmanjšati, kar se lahko doseže s preskušanjem le na tistih 
vrstah, ki so pomembne za območje izpuščanja odpadkov. Preskušanje na morskih rakcih ni 
pomembno, če se odpadki ne izpuščajo v slane vode.

Predlog spremembe 531
Péter Olajos

Predlog direktive
Priloga VIII – del 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mejne vrednosti emisij, ki so izražene 
kot koncentracije v masni enoti na kubični 
meter (Nm3), se izračunajo pri temperaturi 
273,15 K, tlaku 101,3 kPa in po korekciji 
za vsebnost vodnih hlapov v odpadnih 
plinih. 

1. Mejne vrednosti emisij, ki so izražene 
kot koncentracije v masni enoti na kubični 
meter (Nm3), se izračunajo pri temperaturi 
273,15 K in tlaku 101,3 kPa. 

Or. en

Obrazložitev

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 



AM\743553SL.doc 111/112 PE412.329v01-00

SL

Predlog spremembe 532
Péter Olajos

Predlog direktive
Priloga VIII – del 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 500 mg/Nm3 kot urno povprečje za 
naprave za koncentracijo kislih odpadkov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Mejna vrednost 500 mg/Nm3 za koncentracijo kislih odpadkov iz Direktive 92/112/EGS se v 
industriji ni nikoli uporabljala in ni jasno, za katere dejavnosti bi jo bilo treba uporabljati. V 
referenčnem dokumentu NRT za industrijo ni podobnih mejnih vrednosti.

Predlog spremembe 533
Péter Olajos

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, kjer je primerno, te mejne 
vrednosti emisij ne presegajo mejnih 
vrednosti emisij iz člena 14(1a).
Če so mejne vrednosti emisij, enakovredni 
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 vrednosti emisij, kot so opisane 
v referenčnih dokumentih NRT.

Or. en

Obrazložitev

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
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emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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