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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah  (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (Prenovitev)
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0002/2008),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov,

– ob upoštevanju členov 80a in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker po mnenju posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije zadevni predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
obstoječega besedila, zgolj kodifikacija tega besedila brez vsebinskih sprememb,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se upošteva razvoj najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali druge 
spremembe na obratu, je treba pogoje v 
dovoljenju redno preverjati in po potrebi 
posodobiti, zlasti če Komisija sprejme nov 

Da se upošteva razvoj najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali druge 
spremembe na obratu, je treba pogoje v 
dovoljenju redno preverjati in po potrebi 
posodobiti.
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ali posodobljen referenčni dokument 
NRT.

Or. de

Obrazložitev

Prekratki časovni presledki pri posodobitvi pogojev za dovoljenje in povezano posodabljanje 
in nadgradnjo obrata je v nasprotju z investicijskimi cikli upravljavca.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice. Pogoji v dovoljenju 
morajo zato vključevati spremljanje stanja 
tal in podtalnice, upravljavec pa mora ob 
dokončnem prenehanju dejavnosti sanirati 
lokacijo.

(16) Treba je zagotoviti, da delovanje 
obrata ne povzroča bistvenega poslabšanja 
kakovosti tal ali podtalnice. Pogoji v 
dovoljenju morajo zato, kadar je potrebno 
in primerno, vključevati spremljanje stanja 
tal, kot tudi obveznost ob dokončnem 
prenehanju dejavnosti sanirati lokacijo v 
skladu z navodili in zakonodajo Skupnosti 
ter nacionalnimi določbami, ki se 
nanašajo na odgovornost.

Or. de

Obrazložitev

Za razliko od vode in zraka se v zemlji odraža nizka razširjenost nevarnih snovi. Stopnja 
odstopanja analize zemlje se giblje v povprečju nad 100 procentov, kar vodi do 
nezanesljivosti analize zemlje. Ponovljivi in zanesljivi rezultati zato zahtevajo kapilarne 
preiskave. Te bi lahko ponovno privedle do škode v zelo prepustnih plasteh podtalja z 
morebitnimi nečistočami sicer zaščitene plasti podtalnice.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Zlasti je treba Komisiji dodeliti 
pooblastila za določitev meril za odobritev 
odstopanj od vrednosti emisij, ki so 
povezane z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih NRT in za 
določanje pogostosti rednega spremljanja 
in vsebine izhodiščnega poročila ter meril, 
ki se bodo uporabila pri ocenjevanju 
okoljskih tveganj. Komisiji je prav tako 
treba dodeliti pooblastila za sprejemanje 
ukrepov glede razvoja in uporabe 
nastajajočih tehnologij, v nekaterih 
primerih za določanje povprečnih mejnih 
vrednosti emisij za žveplov dioksid, za 
določanje datuma od katerega se izvajajo 
stalne meritve emisij težkih kovin, 
dioksinov in furanov v zrak, za določanje 
vrste in oblike informacij, ki jih morajo 
države članice dati na voljo Komisiji o 
izvajanju te direktive in za prilagajanje 
prilog V do VIII znanstvenemu in 
tehničnemu napredku. V primeru 
sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig 
odpadkov to lahko vključuje določanje 
meril, na podlagi katerih se lahko dovolijo 
odstopanja od rednega spremljanja 
celotnih emisij prahu. Ker so navedeni 
ukrepi splošnega obsega in je njihov 
namen sprememba nebistvenih elementov 
te direktive ali dopolnitev te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih elementov, 
jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Načelo subsidiarnosti je treba upoštevati. Poleg tega je sodelovanje interesnih skupin, na 
primer strokovnjakov industrije, v postopkih nujno. Tehnično znanje je potrebno za razvoj 
tehnično pravilnih in izvedljivih pristopov.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. „Sprememba v obratovanju“: 
sprememba v vrsti ali delovanju obrata ali 
razširitev obrata ali kurilne naprave, 
sežigalnice odpadkov ali naprave za 
sosežig odpadkov lahko vpliva na okolje;

Or. de

Obrazložitev

Diferenciacija med pojmoma„sprememba“ in „znatna sprememba“se je izkazala za uspešno 
tudi v praksi in jo je treba zato ohraniti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „znatna sprememba“ „znatna 
sprememba“ pomeni spremembo v vrsti ali 
delovanju obrata ali razširitev obrata ali 
kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali 
naprave za sosežig odpadkov, ki ima lahko 
pomembne negativne vplive na ljudi ali 
okolje;

8. „znatna sprememba“: „znatna 
sprememba“ pomeni spremembo v 
obratovanju, v vrsti ali delovanju obrata ali 
razširitev obrata ali kurilne naprave, 
sežigalnice odpadkov ali naprave za 
sosežig odpadkov, ki ima lahko po mnenju 
organa pomembne negativne vplive na 
ljudi ali okolje;

Or. de
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Obrazložitev
Diferenciacija med „spremembo“ in „znatna sprememba“se je izkazala za uspešno tudi v 
praksi in jo je treba zato ohraniti. Nadalje mora biti jasno izraženo, da organ odloča o tem, ali 
je znatna sprememba znana ali ne.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 9 – točka (ca) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pri določanju najboljše razpoložljive 
tehnologije je treba posebej upoštevati 
točke iz Priloge III;

Or. de

Obrazložitev

Poleg referenčnih dokumentov NRT obstajajo še dodatne informacije, na primer objavljene 
informacije javne mednarodne organizacije, ki se lahko uporabijo kot merilo za določitev 
najbolj dostopnih informacij. Besedilo, ki ga je črtala Komisija, je treba preklicati.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „zadevna javnost“: "zadevna javnost" 
pomeni javnost, na katero vpliva ali bi 
verjetno vplivalo odločanje o izdaji ali 
obnavljanju dovoljenja ali pogojev 
dovoljenja, ali ima interes pri takem 
odločanju; 

12. „zadevna javnost“: pomeni javnost, na 
katero vpliva ali bi verjetno vplivalo
odločanje o izdaji ali obnavljanju 
dovoljenja ali pogojev dovoljenja, ali ima 
interes pri takem odločanju; v tej 
opredelitvi se šteje, da imajo interes 
nevladne organizacije, ki pospešujejo 
varstvo okolja in izpolnjujejo katere koli 
zahteve nacionalne zakonodaje;

Or. de

Obrazložitev

Komisija je s črtanjem zadnjega dela stavka v nasprotju z Aarhuško konvencijo in bi ga bilo 
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treba zato preklicati.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „Nastajajoča tehnologija“: pomeni 
novo tehnologijo za industrijsko dejavnost, 
ki bi pod pogojem, da bi bila tržno razvita, 
lahko zagotovila večjo stopnjo varovanja 
okolja ali večje prihranke pri stroških kot 
obstoječe najboljše razpoložljive 
tehnologije;

13. „Nastajajoča tehnologija“: pomeni 
novo tehnologijo za industrijsko 
preverjeno tehniko, ki bi pod pogojem, da 
bi bila tržno razvita, lahko zagotovila 
primerljivo ali večjo stopnjo varovanja 
okolja ali primerljive ali večje prihranke 
pri stroških kot obstoječe najboljše 
razpoložljive tehnologije;

Or. de

Obrazložitev
Tehnologije se morajo tako v realnem stanju in v industrijski ali poklicni rabi izkazati za 
uspešne, saj uspešna raba v laboratorijskih razmerah ali pilotnih projektih ne pomenijo vedno 
doseženih zadovoljivih rezultatov v vsakdanji rabi.  Poleg tega je treba upoštevati uporabo 
nove tehnologije, ki z obstoječo tehnologijo prinaša primerljivo varovanje okolje ali 
varčevanje.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. „Izhodiščno poročilo“:  pomeni 
količinsko opredeljene informacije o 
stanju onesnaženja tal in podtalnice z 
nevarnimi snovmi;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Direktiva CPNO meri na preprečevanje vplivov na okolje. Po dokončni ukinitvi morajo biti 
pravne ureditve držav članic odločilne, s čimer se zagotovi, da stanje kraja obratovanja 
ustreza prihodnji rabi. Če je potrebna sanacija, je treba prilagoditi sanacijske ukrepe 
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prihodnji uporabi in glede na presojo ogrožanja zdravja ljudi in okolja.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26. „sežigalnica odpadkov“: pomeni katero 
koli nepremično ali premično tehnično 
enoto in opremo, namenjeno toplotni 
obdelavi odpadkov z izkoriščanjem 
pridobljene zgorevalne toplote ali brez 
njega s  sežigom z oksidacijo odpadkov in 
drugimi postopki toplotne obdelave, če se 
snovi, ki nastanejo pri obdelavi, naknadno 
sežgejo;

26. „sežigalnica odpadkov“: pomeni katero 
koli nepremično ali premično tehnično 
enoto in opremo, namenjeno toplotni 
obdelavi odpadkov z izkoriščanjem 
pridobljene zgorevalne toplote ali brez 
njega s sežigom z oksidacijo odpadkov in 
drugimi postopki obdelave kot piroliza, 
uplinjanje ali obdelava v plazmi, če se 
snovi, ki nastanejo pri obdelavi, naknadno 
sežgejo;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev, da so tudi piroliza, uplinjanje ali obdelava v plazmi povezane.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dovoljenje lahko zajema dva ali več 
obratov ali delov obratov, ki jih upravlja 
isti upravljavec na istem kraju ali na 
različnih krajih.

(2) Dovoljenje lahko zajema enega ali več 
obratov ali delov obratov, ki jih upravlja 
isti upravljavec na istem kraju.

Če dovoljenje zajema dva ali več obratov, 
mora vsak obrat obratovati skladno z 
zahtevami te direktive.

Or. de
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Obrazložitev

Dovoljenje ne bi smelo povzemati različnih krajev upravljavca, saj težave z dodeljevanjem in 
odgovornostjo zadevnega licenčnega organa izhajajo na kraju samem.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dve ali več fizičnih ali pravnih oseb so 
lahko skupni upravljavci obrata ali kurilne 
naprave, sežigalnice komunalnih odpadkov 
ali naprave za sosežig komunalnih 
odpadkov ali upravljavci različnih delov 
obrata ali naprave.

Obrat, kurilne naprave, sežigalnice 
komunalnih odpadkov ali naprave za 
sosežig komunalnih odpadkov lahko 
upravlja samo ena odgovorna fizična ali 
pravna oseba, ki jo imenuje pristojni 
organ.

Or. de

Obrazložitev

Odgovornost zlasti upravljavca dolžnosti za namene te direktive mora biti jasno opredeljena. 
Nadalje potrebuje pristojni organ za izvajanje zahtev direktive odgovorno kontaktno osebo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju najmanj vsakih dvanajst 
mesecev;

(1) da upravljavec pristojnemu organu 
zagotovi poročilo o skladnosti s pogoji v 
dovoljenju, pri čemer je pogostost 
poročanja predpisana za največ 36 
mesecev v odločbi o dovolitvi ali v 
splošnih predpisih;

Or. de

Obrazložitev

Letno poročanje povzroča upravne stroške za obratovalce tako kot tudi za upravne organe, ne 
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da bi bila pri tem dosežena korist za okolje.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če kršitev povzroča nevarnost za zdravje 
ljudi ali okolje in če skladnost ni ponovno 
vzpostavljena v skladu s točko (b) prvega 
pododstavka, se dejavnost obrata ali 
kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali 
naprave za sosežig odpadkov prekine.

Če kršitev povzroča neposredno nevarnost 
za zdravje ljudi ali okolje in če skladnost ni 
ponovno vzpostavljena v skladu s točko (b) 
prvega pododstavka, ali dokler se ne 
sprejmejo ustrezni ukrepi za odpravljanje 
vzrokov kršitve, se dejavnost obrata ali 
kurilne naprave, sežigalnice odpadkov ali 
naprave za sosežig odpadkov prekine.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja skladnost z drugimi določbami s področja varstva pri delu, pri 
čemer prepoved dejavnosti izhaja iz neposrednega razloga, ki ga predstavlja tveganje za 
zdravje človeka. Prekinitev obratovanja naprave bi lahko imelo negativnejše posledice na 
okolje kot popravilo pri delovanju.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. ob dokončnem prenehanju dejavnosti se 
izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se 
prepreči nevarnost onesnaževanja okolja in 
se na kraju obratovanja ponovno vzpostavi 
stanje, kot je opredeljeno v členu 23(2) in 
(3).

8. ob dokončnem prenehanju dejavnosti se 
izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se 
prepreči nevarnost onesnaževanja okolja in 
se na kraju obratovanja ponovno vzpostavi 
zadovoljivo stanje v skladu z zahtevami 
člena 23(2) in (3).

Or. de
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Obrazložitev

Cilj direktive CPNO je preprečevanje okoljske škode. Po dokončni ukinitvi morajo biti pravne 
ureditve držav članic odločilne, s čimer se zagotovi, da stanje kraja obratovanja ustreza 
prihodnji rabi. Če je potrebna sanacija, je treba sanacijske ukrepe prilagoditi prihodnji 
uporabi in tveganju zdravja ljudi in okolju.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

k) glavne alternative predlaganim 
tehnološkim postopkom, tehnologijam in 
ukrepom, ki jih je vlagatelj preučil v 
osnutku.

k) po potrebi glavne alternative 
predlaganim tehnološkim postopkom, 
tehnologijam in ukrepom, ki jih je vlagatelj 
preučil v osnutku.

Or. de

Obrazložitev

Preučitev alternativ in predstavitve v vlogi za dovoljenje povzroča nepotrebno upravno 
obremenitev in podaljša postopek vložitve zahtevka.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija sprejme referenčne 
dokumente, ki temeljijo na rezultatih 
izmenjave informacij iz člena 29.

(1) V referenčnih dokumentih, ki temeljijo 
na rezultatih izmenjave informacij iz člena 
29, so navedene zlasti najboljše 
razpoložljive tehnologije, z njimi povezane 
vrednosti emisij in porabe goriva in 
spremljanje stanja, ukrepi za sanacijo 
lokacije po zaprtju obrata in nastajajoče 
tehnologije, pri čemer posebej upoštevajo 
merila iz Priloge III. 

(2) Referenčni dokumenti NRT opisujejo 
zlasti najboljše razpoložljive tehnologije, z 
njimi povezane vrednosti emisij in 
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spremljanje, spremljanje stanja tal in 
podtalnice ter sanacijo lokacije in 
nastajajoče tehnologije, pri čemer posebej 
upoštevajo merila iz Priloge III. Komisija 
pregleda in dopolni referenčne 
dokumente NRT, kadar je to primerno.

(1a) Brez poseganja v določila, sprejeta v 
skladu s členom 68(4), Komisija po 
zaključku izmenjave informacij v skladu s 
členom 1 na podlagi referenčnega 
dokumenta določi ukrepe za zmanjšanje 
emisij (mejne vrednosti emisij, 
enakovredni parametri in tehnični ukrepi) 
kakor tudi zahteve spremljanja in 
skladnosti za minimalne zahteve za vsako 
dejavnost posebej.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).
Če je potrebno, Komisija pregleda in 
posodobi ukrepe za zmanjševanje emisij.
(1b) Po tem, ko Komisija v skladu s 
členom (69)(2) odboru predloži osnutek 
ukrepov, predvidenih v odstavku 2, in v 
skladu s členom 5a odstavek 2 drugi 
stavek sklepa 1999/468/ES, določi rok za 
pripombe, objavi referenčni dokument 
NRT.
(1c) Komisija bo dela 1 in 2 Priloge V, 
dela 3,4 in 5 Priloge VI, dele 2, 3, 4 in 5, 
Priloge VII tako kot tudi dela 1 in 3 
Priloge VIII prilagodila z določanjem 
ukrepov za zmanjševanje emisij na 
podlagi ustreznega referenčnega 
dokumenta NRT.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Or. de
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Obrazložitev

Izmenjava informacij za oblikovanje referenčnega dokumenta NRT (seviljski postopek) mora 
ostati nespremenjena. V osnutku Komisije bodo mejne vrednosti emisij izhajale iz 
referenčnega dokumenta NRT, kar bi lahko škodovalo prizadevanjem industrijskega sektorja 
pri sodelovanju v postopku. Mejna vrednost, t.j. evropska varnostna mreža, ki jo obrat ne sme 
preseči, se določi v postopku komitologije.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaščita podtalnice je urejena na ravni zakonodaje Skupnosti. Zaščito tal ureja zakonodaja 
Skupnosti in je določena že v številnih državah članicah. Določanje novih določb podtalnice 
in tal bi povzročilo neželeno podvajanje predpisov.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Mejna vrednost emisij za onesnaževala 
velja na mestu izpusta emisije iz obrata in 
pri njenem določanju se razredčenje pred 
tem mestom ne upošteva.

(1) Mejna vrednost emisij za onesnaževala 
običajno velja na mestu izpusta emisije iz 
obrata in pri njenem določanju se 
razredčenje pred tem mestom ne upošteva.

Or. de
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Obrazložitev

Besedo „običajno“je treba v veljavnem besedilu ohraniti. Veljavno besedilo se je izkazalo kot 
učinkovito in upošteva, če je to potrebno, uveljavljene izjeme. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pristojni organ ob upoštevanju tehničnih 
značilnosti zadevnega obrata, njegovega 
geografskega položaja in posameznih 
lokalnih okoljskih pogojev, določi ukrepe 
za zmanjševanje emisij (mejne vrednosti 
emisij, enakovredni parametri ali 
enakovredni tehnični ukrepi) kakor tudi 
zahteve spremljanja in skladnosti, tako da 
vrednosti emisij obrata ne presegajo 
vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. de

Obrazložitev

Mejne vrednosti emisij mora določiti pristojni organ na podlagi referenčnega dokumenta 
NRT, tako da emisije obrata pri normalnem obratovanju izpolnjujejo zahteve referenčnega 
dokumenta. Vrednosti Evropske varnostne mrež je treba ohraniti. Da bi ustvarili tehnično 
skladnost in jasnost pri mejni vrednosti emisij je treba sprejeti zahteve spremljanja in 
skladnosti.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z odstopanjem od drugega pododstavka 
odstavka 2 lahko pristojni organ v 
posebnih primerih na podlagi ocene 
okoljskih in ekonomskih stroškov in koristi 

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

ter ob upoštevanju tehničnih značilnosti 
zadevnega obrata, njegovega geografskega 
položaja in lokalnih okoljskih pogojev 
določi ukrepe za zmanjšanje emisij (mejne 
vrednosti emisij, enakovredni parametri 
ali tehnični ukrepi), kakor tudi zahteve 
spremljanja in skladnosti, tako da 
vrednosti emisij obrata presegajo
vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT.

Or. de

Obrazložitev

Izjemoma lahko pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, tako da emisije obrata 
presegajo vrednosti emisij, ki so opisane v referenčnih dokumentih NRT. Evropske varnostne 
mreže se ne sme kršiti.

Predlog spremembe 22

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 v skladu s členom 14 (2) 
ali iz prilog V do VIII.

Or. de

Obrazložitev

Izjemoma lahko pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, tako da emisije obrata 
presegajo vrednosti emisij, ki so opisane v referenčnih dokumentih NRT. Evropske varnostne 
mreže se ne sme kršiti.
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Odstavka 2 in 3 se uporabljata za 
trošenje živinskega gnojila in gnojevke 
izven lokacije obrata iz točke 6.6 Priloge I. 
Države članice lahko te zahteve vključijo v 
druge ukrepe poleg dovoljenja.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Sklicevanje na obrat se ne pojavi v uredbi.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da splošni 
zavezujoči predpisi vsebujejo mejne 
vrednosti emisij ali enakovredne 
parametre ali tehnične ukrepe, ki ne 
presegajo vrednosti emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, 
kot so opisane v referenčnih dokumentih 
NRT.

Države članice določijo, da splošni 
zavezujoči predpisi vsebujejo ukrepe za 
zmanjšanje emisij (mejne vrednosti emisij, 
enakovredni parametri ali enakovredni 
tehnični ukrepi) kakor tudi zahteve 
spremljanja in skladnosti, tako da 
vrednosti emisij obrata ne presegajo 
vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT. 

Or. de

Obrazložitev

Glej utemeljitev za spremembe člena 16. Sklicevanje na člen 22: Posodobljeni referenčni 
dokumenti NRT bi morali imeti enake pravne posledice v državah s pogoji dovoljenja in v teh, 
ki določajo splošne zavezujoče predpise.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ko Komisija objavi nove ali posodobljene 
referenčne dokumente NRT, se smiselno 
uporablja člen 22 (3).

Or. de

Obrazložitev

Glej utemeljitev za spremembe člena 16. Sklicevanje na člen 22: Posodobljeni referenčni 
dokumenti NRT bi morali imeti enake pravne posledice v državah s pogoji dovoljenja in v teh, 
ki določajo splošne zavezujoče predpise.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organ sledi razvoju najboljših 
razpoložljivih tehnologij ali je o njem 
obveščen ter da je obveščen o morebitnih 
novih ali posodobljenih referenčnih 
dokumentih. Komisija zagotovi, da so 
referenčni dokumenti NRT prevedeni v 
vsakem od uradnih jezikov Unije. 
Dokument je istočasno na razpolago vsem 
pristojnim organom v vseh uradnih 
jezikih.

Or. de

Obrazložitev

Prevod referenčnih dokumentov NRT v uradne jezike Unije je predpogoj za njihovo 
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učinkovito izvajanje.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Če Komisija objavi nove ali 
posodobljene referenčne dokumente NRT, 
države članice v sprejemanju posameznih 
odločitev ob vključevanju investicijskih 
ciklov zagotovijo, da pristojni organ po 
potrebi ponovno preveri ali posodobi 
pogoje v dovoljenju za zadevne obrate.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba direktive namerava jamčiti uporabo določb za zagotavljanje pravne gotovosti in 
gotovosti za načrtovanje zadevnim podjetjem .

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) razvoj najboljših razpoložljivih 
tehnologij omogoča pomembno zmanjšanje 
emisij;

b) znatne spremembe najboljših 
razpoložljivih tehnologij omogočajo, da se 
emisije brez velikih stroškov pomembno 
zmanjšajo;

Or. de

Obrazložitev

Upravljavcev industrijskih obratov ni smiselno prisiliti v tehnične posodobitve, če predvidene 
koristi za okolje ne upravičujejo porabljena sredstva oz. bi to bilo povezano z nesorazmerno 
visokimi stroški.



PE407.661v01-00 22/40 PR\725932SL.doc

SL

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. de

Obrazložitev

Zaščita podtalnice je urejena na ravni zakonodaje Skupnosti. Zaščito tal ureja zakonodaja 
Skupnosti, ki je že določena v številnih državah članicah. Določanje novih določb podtalnice 
in tal bi povzročilo neželeno podvajanje predpisov. Zahtevek poročila o stanju tal od 
upravljavca obrata bi ustvarilo preveliko finančno breme brez koristi za okolje. Obrate, ki 
uporabljajo nevarne snovi, je treba v vsakem primeru nadzorovati v okviru veljavnih 
predpisov. 
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) Ob dokončnem prenehanju dejavnosti 
upravljavec oceni stanje onesnaženja tal in 
podtalnice z nevarnimi snovmi. Če je obrat 
povzročil kakršno koli onesnaženje tal ali 
podtalnice z nevarnimi snovmi, pristojni 
organi v skladu z ustreznimi zahtevami 
nacionalne zakonodaje in zakonodaje 
Evropske skupnosti zagotovijo, da lokacija 
ne predstavlja pomembnega tveganja za 
zdravje ljudi in okolje. Namen sanacije je 
določen v skladu s pristopom, ki temelji 
na tveganjih, ob upoštevanju prihodnje 
rabe območja, ki ga je potrebno sanirati.

Or. de

Obrazložitev

Sanacijo tal je treba opraviti v okviru pristopa, ki temelji na tveganjih in ob upoštevanju 
prihodnje rabe območij.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se od upravljavca ne zahteva, da 
pripravi izhodiščno poročilo iz odstavka 2, 
upravljavec ob dokončnem prenehanju 
dejavnosti sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da lokacija ne predstavlja 
pomembnega tveganja za zdravje ljudi in 
okolje.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Člen 23 (4) je v kombinaciji s členom 23 (3). 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 črtano
Poročanje o skladnosti

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

Or. de

Obrazložitev

Člen 8(3) in člen 24 sta protislovna. Člen 8 predvideva poročilo o izpolnjevanju pogojev za 
dovoljenje, člen 24 predvideva, da to isto poročilo vsebuje primerjavo med delovanjem obrata 
in najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v referenčnih dokumentih NRT. 
Pri tem so neposredno pomembni za upravljavca samo pogoji za dovoljenje in so lahko 
podlaga za morebitne sankcije. Podrobnejša primerjava je pravno neutemeljena. 

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Navedeni programi za vsak obrat 
vključujejo vsaj en obisk na kraju samem 
vsakih 36 mesecev, razen če navedeni 
programi ne temeljijo na sistematičnem 
ocenjevanju okoljskih tveganj 
posameznega zadevnega obrata.
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Or. de

Obrazložitev

Zahteve po letnem pregledu so pretirane, v kolikor so te določbe podobne zahtevam, ki 
izhajajo iz direktive Seveso–II. Okoljska tveganja so odvisna od posamičnih obratov, območja 
in geografskih pogojev. Ocenjevanje in ravnanje s tveganji mora ostati pristojnost držav 
članic. Veljavne evropske programe na področju upravljanja je treba upoštevati v direktivi.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi merila za oceno okoljskih 
tveganj.

Z zmanjšanjem pogostosti pregledov ti 
programi omogočajo navzočnost 
upravljavca v sistemu Skupnosti za 
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), v 
skladu z uredbo 761/2001 ali z izvajanjem 
enakovrednih sistemov za ravnanje z 
okoljem.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve po letnem pregledu so pretirane, v kolikor so te določbe podobne zahtevam, ki 
izhajajo iz direktive Seveso–II. Okoljska tveganja so odvisna od posamičnih obratov, območja 
in geografskih pogojev. Ocenjevanje in ravnanje s tveganji mora ostati pristojnost držav 
članic. Veljavni evropski programi na področju upravljanja se upoštevajo v direktivi.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Rezultati okoljske presoje v skladu s 
členom 3 (2) uredbe 76/2001 ali pregled 
skladnosti v skladu z zahtevami sistemov 
Skupnosti za okoljsko ravnanje so 
obravnavani kot pregled v skladu z 
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odstavkom 5 tega člena.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve po letnem pregledu so pretirane, v kolikor so te določbe podobne zahtevam, ki 
izhajajo iz direktive Seveso–II. Okoljska tveganja so odvisna od posamičnih obratov, območja 
in geografskih pogojev. Ocenjevanje in obvladovanje tveganja mora ostati pristojnost držav 
članic. Veljavni evropski programi na področju upravljanja se upoštevajo v direktivi.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

O poročilu se obvesti zadevnega 
upravljavca v dveh mesecih. Ko je poročilo 
odobreno, pristojni organ v dvanajstih 
mesecih po pregledu omogoči javni 
dostop.

Or. de

Obrazložitev

Pomembne okoljske informacije morajo biti dostopne javnosti v skladu z Aarhuško 
konvencijo. Pred objavo poročila je treba zagotoviti rok za posvetovanje.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) sprejetje splošnih zavezujočih 
predpisov, kot določata člena 7 in 18.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Ta določba ni predvidena v Aarhuški konvenciji ali v predpisih ES, ki urejajo njeno izvajanje.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Točki (a) in (b) odstavka 1 se ne 
uporabljata, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

črtano

a) za novi obrat ali znatno spremembo 
obrata velja Direktiva 85/337/EGS;
b) splošni zavezujoči predpisi zajemajo vse 
potrebne pogoje v dovoljenju;
c) ni potrebe po vzpostavitvi strožjih 
zahtev za skladnost s členom 19.

Or. de

Obrazložitev

Izjeme dostopa do informacij ali sodelovanja javnosti v postopku odobritve niso predvidene 
niti v Aarhuški konvenciji niti v predpisih ES, ki urejajo izvajanje.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju ali posodobitvi dovoljenja ali o 
sprejetju ali posodobitvi splošnih 
zavezujočih predpisov  sprejeta, pristojni 
organ da javnosti na razpolago naslednje 
podatke:

(3) Ko je odločitev o izdaji, ponovnemu 
preverjanju sprejeta, pristojni organ da 
javnosti na razpolago naslednje podatke:

Or. de
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Obrazložitev

Ta določba ni predvidena v Aarhuški konvenciji ali v predpisih ES, ki urejajo njeno izvajanje.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) kako so bile določene mejne vrednosti 
emisij, vključene v dovoljenje, ali splošni 
zavezujoči predpisi glede na najboljše 
razpoložljive tehnologije in z njimi 
povezane vrednosti emisij, kot so opisane v 
referenčnih dokumentih NRT;

e) kako so bile določene mejne vrednosti 
emisij, vključene v dovoljenje glede na 
najboljše razpoložljive tehnologije in z 
njimi povezane vrednosti emisij, kot so 
opisane v referenčnih dokumentih NRT;

Or. de

Obrazložitev

Ta določba ni predvidena v Aarhuški konvenciji ali v predpisih ES, ki urejajo njeno izvajanje.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) rezultat ponovnega preverjanja splošnih 
zavezujočih predpisov iz člena 18(3) in 
dovoljenj iz člena 22 (1), (3) in (4);

g) rezultat ponovnega preverjanja 
dovoljenj iz člena 22 (1), (3) in (4);

Or. de

Obrazložitev

Ta določba ni predvidena v Aarhuški konvenciji ali v predpisih ES, ki urejajo njeno izvajanje.
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 29 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) delovanja obratov v smislu emisij, 
onesnaževanja, porabe in vrste surovin, 
rabe energije in proizvodnje odpadkov;

a) delovanja obratov v smislu emisij, ki so 
povezane z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami (NRT), onesnaževanja, 
porabe in vrste surovin, rabe energije in 
proizvodnje odpadkov;

Or. de

Obrazložitev

Rezultat izmenjave informacij vsebuje opis najboljših razpoložljivih tehnologij. Prvotno 
besedilo iz direktive 96/61/ES (direktiva CPNO) in z njim sprejeto izmenjavo informacij 
(seviljski postopek) je treba ohraniti.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 29 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) uporabljenih tehnologij, z njimi 
povezanega spremljanja stanja in njihovega 
razvoja.

b) najboljših uporabljenih tehnologij, z 
njimi povezanega spremljanja stanja in 
njihovega razvoja.

Or. de

Obrazložitev

Rezultat izmenjave informacij vsebuje opis najboljših razpoložljivih tehnologij. Prvotno 
besedilo iz direktive 96/61/ES (direktiva CPNO) in z njim sprejeto izmenjavo informacij 
(seviljski postopek) je treba ohraniti.
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Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z  državami članicami, zadevnimi 
panogami in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

Komisija organizira izmenjavo informacij 
z državami članicami, zadevnimi panogami 
in nevladnimi organizacijami, ki 
spodbujajo varstvo okolja, glede:

a) delovanja obratov v smislu emisij, 
onesnaževanja, porabe in vrste surovin, 
rabe energije in proizvodnje odpadkov;

a) delovanja obratov v smislu emisij, ki so 
povezane z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnologijami (NRT), onesnaževanja, 
porabe in vrste surovin, rabe energije in 
proizvodnje odpadkov;

b) uporabljenih tehnologij, z njimi 
povezanega spremljanja stanja in njihovega 
razvoja.

b) najboljših razpoložljivih tehnologij, z 
njimi povezanega spremljanja stanja in 
njihovega razvoja.

Or. de

Obrazložitev

Rezultat izmenjave informacij vsebuje opis najboljših razpoložljivih tehnologij. Prvotno 
besedilo iz direktive 96/61/ES (direktiva CPNO) in z njim sprejeto izmenjavo informacij 
(seviljski postopek) je treba ohraniti.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pobude za 
upravljavce za razvoj in uporabo 
nastajajočih tehnologij.

Države članice določijo pobude za 
upravljavce za razvoj in uporabo 
nastajajočih tehnologij.

Za namene prvega pododstavka Komisija 
sprejme ukrepe za določitev:
a) vrste industrijskih dejavnosti za 
prednostni razvoj in uporabo nastajajočih 
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tehnologij;
b) okvirnih ciljev za države članice glede 
razvoja in uporabe nastajajočih 
tehnologij;
c) orodij za ocenjevanje opravljenega 
napredka pri razvoju in uporabi 
nastajajočih tehnologij.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 69(2).

Or. de

Obrazložitev
Podpora za razvoj in uporaba novih tehnologij ne bi smele biti predmet zakonodaje, ki določa 
merila za izdajo dovoljenj obratom. Določanje predpisov o ukrepih, ki jih sprejmejo države 
članice v zvezi z raziskavami in razvojem, je v nasprotju z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 31 – točka (j a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ja) grelne naprave

Or. de

Obrazložitev

Grelne naprave je treba izključiti, kadar jih večina ne upošteva mejne vrednosti v skladu s 
prilogo V (zlasti dušikovi oksidi). Tehnična prilagoditev bi bila nesorazmerna, v kolikor 
stroški presegajo koristi, ki jih lahko pričakujemo od okolja 
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kadar se odpadni plini dveh ali več 
ločenih kurilnih naprav izpuščajo skozi 
skupen odvodnik, se šteje, da je 
kombinacija takih naprav ena kurilna 
naprava, njihove zmogljivosti pa se 
seštevajo.

(1) Kadar se odpadni plini dveh ali več 
ločenih kurilnih naprav ob upoštevanju 
tehničnih in gospodarskih dejavnikov
lahko izpuščajo skozi skupen odvodnik, se 
šteje, da je kombinacija takih naprav ena 
kurilna naprava, njihove zmogljivosti pa se 
seštevajo.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo zaželjenega: v predlogu Komisije bi lahko omajali predpise z izgradnjo enega 
dimnika na obrat.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) Takoj, ko so v Skupnosti 
standardizirane ustrezne merilne metode, 
pristojni organ z odločbo o dovoljenju 
določi, ali se opravljajo neprekinjene 
meritve emisij v zrak za težke kovine, 
dioksine in furane.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Or. de

Obrazložitev

Standardizirani meritveni postopki zagotovijo primerljivost rezultatov meritve in upoštevanje 
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mejne vrednosti emisij.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi najboljših razpoložljivih 
tehnologij bo Komisija dela 3 in 4 Priloge 
V, dele 1, 2, 6, 7 in 8 Priloge VI, dele 1, 5, 
6, 7 in 8 Priloge VII ter dele 2 in 4 Priloge 
VIII prilagodila znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Komisija lahko predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu ustrezne predloge
glede prilagoditve znanstvenemu in 
tehničnemu napredku dela 3 in 4 Priloge V, 
dele 1, 2, 6, 7 in 8 Priloge VI, dele 1, 5, 6, 
7 in 8 Priloge VII ter dele 2 in 4 Priloge 
VIII na podlagi izmenjave informacij v 
skladu s členom 29.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 69(2).

Or. de

Obrazložitev

Evropski parlament in Svet morata izvajati demokratično legitimen nadzor nad prilagoditvijo 
Prilog.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 69 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 69a
Pri pripravi izvedbenih določb in 
sprememb delov direktive se Komisija 
posvetuje zlasti z interesnimi skupinami, 
ki sodelujejo pri izmenjavi informacij v
skladu s členom 29. Mnenja se 
posredujejo Odboru v skladu z odstavkom 
1 člena 69. Komisija poroča o mnenjih, ki 
jih sprejme.
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Or. de

Obrazložitev
Izmenjava informacij z interesnimi skupinami je nujna za direktivo in jo je treba ohraniti, če 
odločitve izhajajo iz postopka komitologije.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 69 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 69b
Predlogi za odločbo so predmet presoje 
vpliva Odbora v skladu s členom 69 
odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Presojo vpliva je treba zagotoviti, da se pravočasno opredeli nesorazmerna obremenitev, ki 
izhaja iz odločitev v postopku komitologije.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z obrati iz Priloge I iz točk 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 do 2.4, točk (a) in (b) točke 
2.5, točk 2.6, 3, 4.1 do 4.6, 5.1, 5.2, točk 
(a) in (b) točke 5.3, točke 5.4, točk (a) in 
(b) točke 6.1, točk 6.2 do 6.5, točk (b) in 
(c) točke 6.6, točk 6.7 in 6.8, obrati iz 
točke 1.1 z vhodno toplotno močjo 50 MW 
ali več ter obrati iz točke (a) točke 6.6 z 
več kot 40 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo ali imajo dovoljenje ali so 
predložili popolno vlogo za pridobitev 
dovoljenja pred datumom iz člena 71(1), če 
ti obrati začnejo obratovati najkasneje eno 
leto po tem datumu, države članice od 

V zvezi z obrati iz Priloge I iz točk 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1 do 2.4, točk (a) in (b) točke 
2.5, točk 2.6, 3, 4.1 do 4.6, 5.1, 5.2, točk 
(a) in (b) točke 5.3, točke 5.4, točk (a) in 
(b) točke 6.1, točk 6.2 do 6.5, točk (b) in 
(c) točke 6.6, točk 6.7 in 6.8, obrati iz 
točke 1.1 z vhodno toplotno močjo 50 MW 
ali več ter obrati iz točke (a) točke 6.6 z 
več kot 40 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo ali imajo dovoljenje ali so 
predložili popolno vlogo za pridobitev 
dovoljenja pred datumom iz člena 71(1), če 
ti obrati začnejo obratovati najkasneje eno 
leto po tem datumu, države članice 
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[dan/mesec/leto (npr. 1. januarja 2014, tj. 
3 leta po začetku veljavnosti) izvajajo 
zakone in druge predpise, sprejete v skladu 
s členom 71(1).

najkasneje od [dan/mesec/leto (npr. 1. 
januarja 2016, tj. 5 let po začetku 
veljavnosti) izvajajo zakone in druge 
predpise, sprejete v skladu s členom 71(1).

Za obrate, ki v trenutku začetka 
veljavnosti ustrezajo zahtevam iz člena 72 
te direktive, velja rok iz odstavka 2.

Or. de

Obrazložitev

Roki za prenos v nacionalno zakonodajo se morajo razlikovati, da bi lahko upoštevali učinke 
izvajanja in različne stroške.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V zvezi z obrati iz Priloge I iz točke (c) 
točke 2.5, točk (c), (d) in (e) točke 5.3, 
točke (c) točke 6.1, točk 6.9 in 6.10, obrati 
iz točke 1.1 z vhodno toplotno močjo manj 
kot 50 MW ter obrati iz točke (a) točke 6.6 
z manj kot 40 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo pred datumom iz člena 71(1), 
države članice od [dan/mesec/leto (npr. 1. 
julija 2015, tj. 4,5 let po začetku 
veljavnosti) izvajajo zakone in druge 
predpise, sprejete v skladu s členom 71(1).

(2) V zvezi z obrati iz Priloge I iz točke (c) 
točke 2.5, točk (c), (d) in (e) točke 5.3, 
točke (c) točke 6.1, točk 6.9 in 6.10, obrati 
iz točke 1.1 z vhodno toplotno močjo manj 
kot 50 MW ter obrati iz točke (a) točke 6.6 
z manj kot 40 000 mesti za perutnino, ki 
obratujejo pred datumom iz člena 71(1), 
države članice najkasneje od 
[dan/mesec/leto (npr. 1. julija 2017, tj. 6,5 
let po začetku veljavnosti) izvajajo zakone 
in druge predpise, sprejete v skladu s 
členom 71(1).

Or. de

Obrazložitev

Roki za prenos v nacionalno zakonodajo se morajo razlikovati, da bi lahko upoštevali učinke 
izvajanja in različne stroške. Obrati, ki ob začetku veljavnosti pravilno obratujejo, v manjši 
meri prispevajo k onesnaževanju okolja in omogočajo večje zmogljivosti. 
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Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Direktiva CPNO zajema predvsem industrijske dejavnosti, ki imajo vpliv na okolje. Ukrep za 
zmanjšanje praga moči ni v skladu s tem ciljem in povzroči dodatne obremenitve brez 
pričakovane okoljske koristi.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 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) 40000 mest za perutnino

Or. de

Obrazložitev

Direktiva CPNO zajema predvsem industrijske dejavnosti, ki imajo vpliv na okolje. Ukrep za 
zmanjšanje števila mest za živali ni v skladu s tem ciljem in povzroča prekomerne zahteve na 
tem področju kmetijstva.
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Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Informacijam, ki jih objavljajo 
Komisija na podlagi člena 16(2) ali javne 
mednarodne organizacije;

Or. de

Obrazložitev

Informacije, ki jih objavijo javne mednarodne organizacije, je treba upoštevati ob določanju 
najboljših razpoložljivih tehnologij. Obstoječe besedilo je treba obdržati.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se omenjene mejne vrednosti emisij 
ne morejo doseči zaradi lastnosti goriva, 
morajo naprave dosegati najmanj 60 % 
stopnjo razžveplanja pri napravah z 
vhodno toplotno močjo nad 100 MWth, 
pri napravah z vhodno toplotno močjo 
nad 100 MWth ali največ 300 MWth pa se 
uporablja najmanj 95 % stopnja 
razžveplanja skupaj z najvišjo dovoljeno 
mejno vrednostjo emisij 400 mg/Nm3.

Or. de

Obrazložitev

Pri visoki naravni vsebnosti žvepla domačih vrst premoga je treba, kadar mejne vrednosti ni 
mogoče upoštevati, uporabiti višjo stopnjo razžveplanja, kot je določeno v veljavni uredbi. 
Uredba ima manjši pomen za emisije SO2 v Skupnosti, vendar ima velik gospodarski pomen 
za zadevne regije.
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Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Priloga V – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se omenjene mejne vrednosti emisij 
ne morejo doseči zaradi lastnosti goriva, 
se mora dosegati mejna vrednost emisij 
300 mg/Nm3 žveplovega dioksida ali 
najmanj 92 % stopnja razžveplanja pri
napravah z vhodno toplotno močjo 
manjšo ali enako 300 MWth. Pri 
napravah z vhodno toplotno močjo večjo 
od 300 MWth se uporablja najmanj 95 % 
stopnja razžveplanja skupaj z najvišjo 
dovoljeno mejno vrednostjo emisij 400 
mg/Nm3.

Or. de

Obrazložitev

Pri visoki naravni vsebnosti žvepla domačih vrst premoga je treba, kadar mejne vrednosti ni 
mogoče upoštevati, uporabiti višjo stopnjo razžveplanja, kot je določeno v veljavni uredbi. 
Uredba ima manjši pomen za emisije SO2 v Skupnosti, vendar ima velik gospodarski pomen 
za zadevne regije.
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OBRAZLOŽITEV

Varovanje okolja s celostnim pristopom pri izdaji dovoljenj obratom

Namen predloga direktive je ponovni pregled in povzetek sedmih različnih direktiv o 
industrijskih emisijah, v eno samo besedilo.

Zakonodajni postopek zadeva 52.000 industrijskih obratov v Evropi, ki združuje velik delež 
emisij onesnaževal na ravni naše celine in prispevajo, da zadani cilji v okviru tematske 
strategije glede onesnaževanja ozračja niso doseženi.

Osnutek Komisije skrbi za celovit pristop, ki v najširši meri in na najbolj uravnotežen način 
omogoča upoštevanje okoljskih vidikov na stopnji izdaje dovoljenj obratom. Učinkoviti 
nadzor nad emisijami s pomočjo najboljših razpoložljivih tehnologij NRT je cilj, ki ga je treba 
prav iz tega razloga uresničevati bolj dosledno kot v preteklosti. Pri tem je treba prav tako 
odpraviti izkrivljanje konkurence, ki nastane zaradi neenotne uporabe obstoječe zakonodaje.

Poročevalec podpira strategije Komisije. Pozdravlja celostni pristop in prav tako 
racionalizacijo pri izvajanju najboljše razpoložljive tehnologije. Namen predlogov sprememb 
je preprečiti napačno razlago in izboljšati instrumente direktive, poenostaviti izvajanje in 
zmanjšati nepotrebno birokracijo. 

Evropska varnostna mreža

Namen prve korenite spremembe je, da se pri opisu NRT v obstoječi obliki ohrani plodna 
izmenjava informacij med interesnimi skupinami, kot so industrija in nevladne organizacije 
(seviljski postopek). Cilj tega sodelovanje priprava referenčnega dokumenta NRT.

Poročevalec podpira uvedbo pravno zavezujoče mejne vrednosti emisij. Predlog Komisije 
predvideva, da mejne vrednosti neposredno izhajajo iz referenčnih dokumentov NRT. Ta 
pristop bi bil le deloma operativen in bi zato imel lahko neželene politične posledice na 
seviljski postopek. Iz tega razloga je drugi temeljni predlog sprememb, ki ga predlaga 
poročevalec, ustanovitev odbora skupaj s parlamentarnim nadzorom, ki zadeva določanje 
ukrepov za zmanjševanje emisij kot najnižjih standardov. Najnižji standardi določajo 
evropsko varnostno mrežo, ki bi jo moral upoštevati vsak obrat.

Ukrepi za zmanjšanje emisij, ki jih določajo pristojni organi na lokalni ravni, so določeni za 
posamezne obrate, ki morajo v povprečju izpolnjevati standarde referenčnih dokumentov 
NRT in istočasno predvidevajo potreben manevrski prostor za upoštevanje lokalnih 
značilnosti. Tako se odpravi težava, da v okviru običajnega delovanja vsaki obrat lahko 
povzroči ob zagonu naprave stopnjo emisij, ki presegajo te, navedene v opisu najboljše 
razpoložljive tehnologije. V vsakem primeru pa je treba upoštevati meje, ki jih določa 
evropska varnostna mreža. 

Trenutni predlog na eni strani vzpostavlja ravnotežje z določanjem evropskih norm, ki 
upravljajo merila za izdajo dovoljenj industrijskim obratom. Po drugi strani državam članicam 
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dopušča manevrski prostor, ki ga nujno potrebujejo, da lahko upoštevajo tehnične značilnosti 
zadevnega obrata, geografski položaj in lokalne okoljske pogoje. 

Omejitev upravnega bremena

Med cilje Komisije pri reviziji direktive spada med drugim zmanjšanje upravnih obremenitev, 
ki jih poročevalec odločno podpira. Vrsta sprememb mora revizijo v tem pogledu še 
izboljšati, zlasti omilitev togih predpisov pri inšpekcijskih pregledih obratov in obveza 
upravljavca do poročanja o upoštevanju norm. Poleg tega bi pristojnim organom koristila 
večja fleksibilnost na tem področju, tako bi lahko upoštevali njihovo zmogljivost, kjer je to 
potrebno, kot v primeru obratov, ki jih je z vidika okoljske varnosti treba redno spremljati.

Poleg tega poročevalec predlaga spremembe za krepitev vloge Parlamenta pri prihodnjih 
spremembah nebistvenih elementov te direktive, oziroma zagotavljanju, da se pri odločitvah 
Komisije ustrezno upošteva zunanje strokovno znanje in je zagotovljena preglednost 
gospodarskih vplivov odločitev.

Treba se je vrniti na razširitev področja uporabe direktive takoj, ko prednosti, ki bi jih 
pričakovali za okolje, ne upravičujejo povzročenih stroškov. Enako velja tudi za obsežne 
določbe o zaščiti tal in podtalnice, ki so že urejeni na nacionalni ravni in tudi na ravni 
Skupnosti.
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