EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 24.7.2020
COM(2020) 334 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU
o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo v
skladu z Direktivo 2010/75/EU o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in
nadzorovanje onesnaževanja)

SL

SL
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1. UVOD
Cilj Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)1 je
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode in tal, ki je posledica emisij iz
industrijskih obratov.
Člena 48(5) in 74 Direktive 2010/75/EU pooblaščata Komisijo, da sprejme delegirane akte z
namenom
(i)

(ii)

določitve datuma, od katerega se opravljajo neprekinjene meritve emisij v zrak za
nekatera onesnaževala,
in
prilagoditve več metod za spremljanje emisij in ocenjevanje skladnosti iz prilog k
Direktivi znanstvenemu in tehničnega napredku.

2. PRAVNA PODLAGA
Komisija mora v skladu s členom 76(1) Direktive 2010/75/EU poročati o izvajanju
pooblastila za sprejemanje ustreznih delegiranih aktov iz členov 48(5) in 74.
V skladu s to določbo se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov prenese na Komisijo za
obdobje petih let z začetkom 6. januarja 2011, ki se samodejno podaljša za enako dolga
obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet pooblastilo prekliče v skladu s členom 77
Direktive.
Komisija mora v skladu s členom 76(1) pripraviti poročilo o pooblastilu najpozneje šest
mesecev pred koncem petletnega obdobja.
V skladu s tem je Komisija 12. junija 2015 izdala prvo poročilo, ki je zajemalo petletno
obdobje od 6. januarja 2011 do 5. januarja 2016. Ker prenos pooblastila ni bil preklican v
skladu s členom 77, se je drugo petletno obdobje pooblastitve začelo 6. januarja 2016 in bo
trajalo do 5. januarja 2021.
V skladu s tem in na podlagi člena 76(1) to poročilo zajema to drugo petletno obdobje.
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3. IZVAJANJE POOBLASTILA
Izvajanje pooblastila je štelo za potrebno za dopolnitev ali prilagoditev več določb,
predvidenih v Direktivi, na podlagi morebitnega tehničnega in znanstvenega napredka.
Komisija poroča, da še ni sprejela ustreznih delegiranih aktov.
Čeprav se merilne tehnike in standardi za neprekinjene meritve emisij v zrak, kot je
zahtevano v členu 48 Direktive 2010/75/EU, še vedno razvijajo, ni prišlo do znanstvenega ali
tehničnega napredka, povezanega z metodami spremljanja emisij in ocenjevanja skladnosti iz
prilog V–VII k navedeni direktivi.
Razlogi za manjkajoč napredek so:
(i)
(ii)

pomanjkanje evropskih standardov (EN) za tehnike za neprekinjene meritve
emisij v zrak za težke kovine, dioksine in furane (člen 48(5)) in
pomanjkanje znatnega napredka pri reviziji obstoječih standardov EN za druga
onesnaževala, ki jih zajema Direktiva (člen 74).

Zato Komisija ni mogla sprejeti delegiranih aktov, s katerimi bi določila datum, od katerega
se bodo izvajale neprekinjene meritve zadevnih emisij, in prilagodila ustrezne dele prilog V,
VI ali VII k Direktivi 2010/75/EU.
4. SKLEPNA UGOTOVITEV
Komisija v zadnjih petih letih ni izvajala prenesenih pooblastil, ki so ji bila podeljena na
podlagi Direktive 2010/75/EU.
Komisija poziva Evropski parlament in Svet, naj se seznanita s tem poročilom.
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