
Poslala: MICHIELSSEN Jill (ENV)  

Dne: četrtek , 25. februarja, 2016 12:29  

Za: 'eko.krog@gmail.com' 

Kp: STEFFNER Barbara (ENV); FRANOTOVIC Tanja (ENV); PETSA Iris (COMM); WILLEMS Aneta (ENV); 

FRANCOIS Filip (ENV) 

Zadeva: prenos IED v slovensko zakonodajo  

Spoštovani gospod, 

V prilogi so nekateri elementi informacij kot odgovor na vašo spodaj navedeno zahtevo.  

Člen 15(4)  določa, da pristojne oblasti (t.j. oblasti držav članic) SMEJO dovoliti, da posamezni postroji 

(naprave ne ustrezajo nivojem emisij po BAT , ki so navedeni v členu 15(3), pod pogojem, da so 

spoštovani pogoji kot so našteti.  

Če upoštevamo besedilo tega določila in še posebej pojem “smejo”, je to določilo opcijsko in tako 

države članice niso dolžne, da jo prenesejo v svojo zakonodajo.  

Če pa  se države članice odločijo za prenos te opcije, pa morajo zagotoviti, da so pravilno preneseni  

in uresničeni  vsi pogoji, ki omogočajo slabšo rešitev.   

V tej zvezi je treba upoštevati, da  so elementi, ki upravičujejo slabšanje, omenjeni v točkah (a) in (b) 

člena 15(4) izčrpni a ne kumulativni  (“ali”) in tako država članica lahko odloči, da prenese določila, ki 

se nanašajo le na enega teh elementov.  

Dne 24.2. 2011 je komisija državam članicam posredovala  kontrolni seznam za prenos, kjer je prenos 

člena 15(4) označen kot “obvezen”, kar je treba razumeti v luči zgoraj navedenega , namreč da če je 

preneseno , potem je obvezno, da se prenesejo vsi pogoji in kriteriji, ki so tam navedeni . 

Kontrolni seznam za prenos vključuje naslednjo splošno omejitev: “ (..) Pogledi, izraženi v tem 

dokumentu so izključno pogledi pisca in jih pod nobenim pogojem ni mogoče gledati kot, da navajajo 

uradno stališče Komisije. Prav tako pogledi , izraženi  v tem dokumentu , ne vplivajo na katerokoli 

prihodnjo dejanje Komisije v zvezi s tem . Evropsko sodišče je edina instanca, ki  pooblaščeno 

ugotavlja skladnost s pravom EU (...)” 

Na koncu pa, komisija ni v položaju, da bi razkrila, za sedaj, kakršnokoli komunikacijo v zvezi s 

prenosom člena 15(4) med slovensko vlado in Komisijo, ker bi to spodkopalo zaščito namena 

komunikacije in proces odločevanja institucije v skladu s členoma 4(2) in 4(3) Uredbe (EC) št. 

1049/2001 v zvezi z javnim dostopom do dokumentov. Več informacij o formalnih postopkih, ki jih  je 

treba upoštevati pri Zahtevkih za dostop do dokumentov, lahko najdete na  

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm 

S prijaznimi pozdravi  

Jill 

Jill Michielssen 

Pravna svetovalka 

DG ENV.C.4 

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm
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From: eko krog  <eko.krog@gmail.com> 

Date: 17 February 2016 at 07:24:23 GMT+1 

To: <enrico.brivio@ec.europa.eu>, <iris.petsa@ec.europa.eu>, <marilena.zammit@ec.europa.eu> 

Cc: Uroš Macerl <uros.macerl@gmail.com> 

Zadeva: Prenos IED v slovensko zakonodajo  

Spoštovani gospod/ gospa,  

Eko krog spremlja prenos direktive IED ( Industrial Emissions Directive)  v slovensko nacionalno 

zakonodajo in v zvezi s tem bi radi prosili Komisijo za nekatera pojasnila. Ministrstvo za  okolje in 

prostor je nedavno pripravilo spremembe Zakona o varovanju okolja, o katerih trenutno razpravlja 

parlament in bodo v kratkem sprejete.  

Ena teh sprememb se nanaša na prenos člena 15(4) IED. Eko krog nasprotuje uvedbi poslabšanja v 

Sloveniji, a so  jim je ministrica in uradniki na ministrstvu povedali, da je prenos tega člena obvezen in 

da Slovenija uvaja to poslabšanje le zato, ker tako zahteva Komisija. Na osnovi našega razumevanja 

prava EU verjamemo, da bi prenos člena 15(4), s strani države članice moral biti opcijski.  

Zato prosimo Komisijo za:  

• uradno mnenje o prenosu člena 15(4)  - opcijski ali obvezni  

• razkritje vseh komunikacij, če so bile, v zvezi s prenosom člena 15(4) med slovensko vlado 

in Komisijo  

• katerikoli pisni dokument, ki podpira mnenje Komisije o prenosu členu 15(4), ki ga 

uporablja komisija in/ali ga sporoča državi članici.    

Hvala za vaš odgovor.  

S spoštovanjem  

Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog 
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